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 مقدمة  
عقدددد الفريدددق العامدددال املعدددا بالسدددتعراض الددددورج الشدددامال، املنشددد   وجدددب قدددرار  لددد   -١

 ١١األول/أكتدوبر ىل   تشدرين 3١، دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن 5/١حقوق اإلنسان 
 3١عرضدددحل احلالدددة يف توجلدددو يف ا،لسدددة األو ، املعقدددودة يف . واست  ٢٠١6تشدددرين ال/دددارب/نوفمرب 
. وترأس وفد توجلو وزيدر العددل والعاقدات مدس متسسدات ا،م وريدة ٢٠١6تشرين األول/أكتوبر 

، ٢٠١6 نوفمربتشددددرين ال/ددددارب/ ٤كوكددددويف أجلبيتددددومي. ويف ا،لسددددة العاشددددرة، املعقددددودة يف السدددديد  
 اعتمد الفريق العامال التقرير املتعلق بتوجلو.

فريددق املقددررين التددا   ٢٠١6كددانون ال/ارب/يندداير   ١٢يف  اختددار  لدد  حقددوق اإلنسددانو  -٢
 وسويسرا. ،وبنما ،ىلثيوبيا )اجملموعة ال/اثية( لتيسري الستعراض املتعلق بتوجلو:

مدن مرفدق قدرار  5، والفقدرة 5/١إلنسدان من مرفق قرار  لد  حقدوق ا ١5للفقرة اا ووفق -3
 ، صدرت الوثائق التالية ألجلراض الستعراض املتعلق بتوجلو:١6/٢١اجملل  

 ؛(A/HRC/WG.6/26/TGO/1))أ( ١5للفقرة اا تقرير وطا/عرض خطي مقدم وفق )أ( 
جتميدددس للمعلومدددات أعدتددده مفوضدددية األمدددم املتحددددة السدددامية حلقدددوق اإلنسدددان  )ب( 

 ؛(A/HRC/WG.6/26/TGO/2)ب( )١5للفقرة اا ق)املفوضية( وف
)ج( ١5للفقدددددددرة اا مدددددددوجز أعدتددددددده املفوضدددددددية السدددددددامية حلقدددددددوق اإلنسدددددددان وفقددددددد )ج( 

(A/HRC/WG.6/26/TGO/3.) 
 ،ىلسبانيااا مسبق أعدهتا اليت باألسئلة قائمة ىل  توجلو عن طريق اجملموعة ال/اثية وأحيلحل -٤

واململكددة املتحدددة لربيطانيددا العيمددد وآيرلندددا  ،واملكسددي  ،وسددلوفينيا ،وزامبيددا ،وبلجيكددا ،وأملانيددا
 وتوجد هذه األسئلة علد املوقس الشبكي اخلارجي لاستعراض الدورج الشامال. الشمالية.

 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  

 ن جانب الدولة موضوع االستعراضم الحالة عرض -ألف 
تنفيددذ التوصدديات الدديت قبلددحل هبددا منددذ يف سددبيال  توجلددو ت تدد ل ج ددداا  أشددار الوفددد ىل  أن -5
تقريرهددا  ٢٠١٤قدددمحل يف عددام و . ٢٠١١يف عددام املتعلددق هبددا سددتعراض الدددورج الشددامال األول ال

ىل  عمليدددة اا واسدددتناديف ىلطدددار السدددتعراض ، وتقدددارير صددديغحل ملنتصدددف املددددة بشددد ن التقددددم احملدددرز
 تشاركية وشاملة.

 ١33توصدية مدن أصدال  ١٢٢، قبلدحل ٢٠١١عدام يف لتوجلدو األول  سدتعراضالوخال  -6
علدد الدرجلم مدن رجلبت دا  دا و لكن ؛حققدحل توجلدو تقددماا قد توصية. و  ١١ بداا توصية، وأحاطحل علم

 بذل املزيد من ا، ود يف عدة  الت. علي ا يتعني ل يزال ، اليت رصدهتا وارداملو  ،األكيدة
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فقددددد ة يف الجتدددداه الصددددحي ؛ الدميقراطيددددوعلددددد الصددددعيدين السياسددددي واملتسسددددي، تسددددري  -٧
؛ والجتماعيددة يف توجلددو ،ركددز هددام يف احليدداة السياسددية، والقتصددادية املعارضددة السياسددية حييددحل 

 وتستند ىلدارة البلد ىل  مشاركة ا،ميس. 

الديت خضضدحل النتدائ  اإلاابيدة بفضدال القتصدادج واملدا ، حتقدق تقددم ن وعلد الصدعيدي -8
ادية، وأداء مدددة للقطددداع الزراعدددي، ومواصدددلة تعزيدددز ا ياكدددال القتصدددالددددعم الدددذج قدمتددده احلكو عدددن 

 ز ىلطار القتصاد الكلي أك/ر. يومن مث، فقد حتسن تعز الدوائر املالية. 

صيغحل علد صعيد وضس املعايري عدة قوانني تتعلدق بالقدانون ا،ندائي، وقدانون األحدوال و  -9
ط السددددمعية البصددددرية، ئلقضدددداة، والوسدددداالشضصددددية واألسددددرة، وقددددانون العدالددددة العسددددكرية، ومركددددز ا

 والتصالت، واملعونة القانونية، واملركز اخلاص ملوظفي الشرطة.

 أكملدحلليميدة، وفيما يتعلق بالنضدمام ىل  الصدكوو والتعداون مدس اتليدات الدوليدة واإلق -١٠
عمليدددة التصدددديق علددد الربوتوكدددول الختيدددارج ال/دددارب امللحدددق  ٢٠١6أيلول/سدددبتمرب  ١٤توجلددو يف 

  بالع د الدو  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ا ادف ىل  ىللغاء عقوبة اإلعدام.

يف اتفاقيدددة اا وعددداوة علدددد ذلددد ، أصدددبححل توجلدددو خدددال الفدددةة املشدددمولة بدددالتقرير طرفددد -١١
(، والتفاقيددددة الدوليدددة حلمايدددة  يدددس األشدددضاص مددددن ٢٠١٢يف  دددال التعلددديم )مكافحدددة التمييدددز 
 (.٢٠١٤الختفاء القسرج )

عددددة  ٢٠١3و ٢٠١٢قددددمحل توجلدددو يف الفدددةة بدددني عدددامي اا، أيضددد وعددداوة علدددد ذلددد  -١٢
 . سحل من هيئات املعاهداتتقارير أولية ودورية ىل  

ان يف سدددددالسدددددامي حلقدددددوق اإلنتوجلدددددو باإلضدددددافة ىل  ذلددددد  نائبدددددة املفدددددوض حل واستضددددداف -١3
)الزيدارة  ٢٠١3، واملقررة اخلاصة املعنيدة االدة املددافعني عدن حقدوق اإلنسدان يف عدام ٢٠١٤ عام

 . ٢٠١٤ال/انية(، واللجنة الفرعية ملنس التعذيب يف عام 

اقدددوق الطفدددال  ،ندددة اخلدددرباء األفريقيدددة املعنيدددة ٢٠١3يف عدددام اا واستضدددافحل توجلدددو أيضددد -١٤
املي/دددداق األفريقددددي بشدددد ن الدميقراطيددددة ب املتعلددددق تقريرهددددا األو  ٢٠١6حل يف عددددام وقدددددم، ورفاهدددده 

  والنتضابات واحلكم.

، ٢٠١8-٢٠١6ضبحل توجلدو لعضدوية  لد  حقدوق اإلنسدان للفدةة وعاوة علد ذل ، انت   -١5
 وتنوج الستفادة من هذه الولية لتعزيز التزاماهتا يف  ال حقوق اإلنسان.

ملدة ، ٢٠١5 كافحدة التعدذيب، ع ددلحل أحكدام القدانون ا،ندائي ا،ديدد لعدام وفيمدا يتعلدق  -١6
تعريددف التعددذيب مددس أحكددام اتفاقيددة ومواءمددة جددرائم التعددذيب جلددري قابلددة للتقددادم، أسددباب من ددا جعددال 

وبعدد تصدديق  مناهضة التعذيب وجلريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الاىلنسانية أو امل يندة.
، أسدددندت توجلدددو م دددام اتليدددة الوطنيدددة ملندددس لدددد الربوتوكدددول الختيدددارج امللحدددق هبدددذه التفاقيدددةتوجلدددو ع

اإلنسان. وقد بددأت عمليدة اسدتعراض القدانون األساسدي مدن أجدال  التعذيب ىل  اللجنة الوطنية حلقوق
 (.باري  مبادئ) اإلنسان حقوق ومحاية لتعزيز الوطنية املتسسات  ركز املتعلقة املبادئ مواءمته مس
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 القضدددائية، الشدددرطة ضدددباط قددددرات لتعزيدددز عمدددال حلقدددات ذلددد  ىل  باإلضدددافةن يمدددحل و  -١٧
ة اإلدمدداج يف  ددال مكافحددة التعددذيب، بدددعم مددن برنددام  األمددم وىلعدداد السددجون ىلدارة ومددوظفي

 املتحدة اإلمنائي، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان.

النيدام حرز تقدم يف  ال احلكم، وتعزيز سيادة القانون، ل سيما مدن خدال ىلصدا  أ  و  -١8
 يدددة ذات الصدددلة.والدول اإلقليميدددة الصدددكوو علدددد توجلدددو وصددددقحل ومكافحدددة الفسددداد. املددا  العدددام
ونتيجددة لددذل ،  .الفسدداد مددن احلددد يف املتسسددات مددن العديددد ىلنشدداء، سدداهم ذلدد  ىل  وباإلضددافة
 حسب البلدان ترتيب يفدرجة  36 توجلوختطي  ٢٠١5 عام ىل  ٢٠١١ عام من الفةةش دت 

ىلنشاء ا يئدة العليدا ملكافحدة الفسداد . ومن ش ن (الدولية الشفافية منيمة) الفسادمدركات  متشر
 عزز ا، ود املبذولة يف هذا اجملال.ي أن

  ببنددداء وىلصدددا ٢٠١٢-٢٠٠5وفيمدددا يتعلدددق بقطددداع العدالدددة، مسددد  برندددام  التحددددي   -١9
استئناف، وتركيب نيام حموسب إلصددار شد ادات ا،نسدية، وىلنشداء  وجت يز عدة حماكم وحماكم

حمكمدددة السدددتئناف، واحملكمدددة البتدائيدددة يف ملعدددامات ، والتشدددغيال ات  القضدددائي مركدددز الت هيدددال
معدات الطب الشرعي، وتبسيط الدليال القانورب للمواطنني، ودليال السجناء، وبناء توفري لومي، و 

 سجن مدرب جديد يستويف املعايري الدولية.

 تشدددددرين ٢6 يف العدالدددددة لقطددددداع جديدددددد دعدددددم برندددددام  خويدددددال اتفاقيدددددة علدددددد التوقيدددددس ومت -٢٠
 بني توجلو والحتاد األورويب. ٢٠١5ول/أكتوبر األ

 اسدةاتيجية ىل  وأشدار احلكومدة، عمدال أولويات من الفقر مكافحة أن علد الوفد وشدد -٢١
 للتمويدددددال الدددددوطا والصدددددندوق ،(٢٠١٧-٢٠١3) العمدددددال فدددددرص واسدددددتحدا  املتسدددددارع النمدددددو

، و"ىلتاحددة "ىلتاحددة اخلدددمات املاليددة للفقددراء" وبددرام  اجملتمعيددة، للتنميددة الطددوارئ وبرنددام  الشددامال،
عني"، و"ىلتاحددة اخلدددمات املاليددة للشددباب"، والربنددام  الددوطا للتحددويات ر ااخلدددمات املاليددة للمددز 

اا نسدبة الفقدر، واختيارهدا بلدديف ومسححل هذه السياسات والربام  لتوجلو بتسجيال تراجس  النقدية.
 يف  ال تنفيذ أهداف التنمية املستدامة. رائداا 

 ١5 ٠٠٠ واسددتحدثحل .رئيسددية ىلصدداحات الزراعددة قطدداع شدد د ذلدد ، ىل  وباإلضددافة -٢٢
 املتحددة األمم منيمةواعةفحل  .الغذائي واألمن الزراعي لاست/مار الوطا الربنام  بفضال وظيفة

 وسددوء ا،ددوع مكافحددة  ددال يف تقدددم مددن حتقددق  ددا ٢٠١5و ٢٠١3 عددامي يف والزراعددة لألجلذيددة
 .كبريةأمام توجلو   التحديات تزال ل ذل ، ومس .التغذية

 الشدرب ميداه علدد احلصدول معددل ارتفدس والك ربداء، الشدرب مياه علد باحلصول يتعلق وفيما -٢3
 بشددددبكة الددددربط معدددددل وارتفددددس ؛٢٠١5 عددددام يف املائددددة يف 5٠ ىل  ٢٠١٢ عددددام املائددددة يفيف  ٤٢ مددددن

 السددنة وخددال .٢٠١٤ عددام يفيف املائددة  ٢8.3 ىل  ٢٠١3 عددام يفيف املائددة  ٢6.5٧ مددن الك ربدداء
 .الريفية املناطق ك ربة مشروع ىلطار يف الك رباء بشبكة بلدة 8٠ من أك/ر ر بطحل نفس ا،
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املددا  الددذج  الددعم علددد الضدوء الوفددد سدلط الصددحية، الرعايدة علددد باحلصدول يتعلددق وفيمدا -٢٤
 معا،دددة وحتمدددال تكددداليف املائدددة، يف 9٠ ىل  تصدددال بنسدددبة القيصدددرية لعمليدددات الدددولدة تقدمددده توجلدددو

ج املاريددا باجملدددان، وىلنشددداء مرصدددد ملكافحددة التمييدددز ووصدددم األشدددضاص وتدددوفري عدددا الدددولدة، ناسددور
 باجملان. املناعة البشرية/اإليدز، وىلتاحة اللقاحات السبعة لألطفال والنساءاملصابني بفريوس نقص 

ذت تدابري أخر  يف هذا الصدد،  ا يف ذل  ىلنشاء تخترب وطا ملراقبة جدودة األدويدة، واخت   -٢5
منحدددة  ١١٧م دددا يف  دددال الرعايدددة، وتدددوفري  ١ ١٠٧، وتعيدددني ةالصددديدل دددال وىلنشددداء هيئدددة تنيددديم 

احلمال. وبامل/ال، ارتفس معدل الولدات اليت أشرف حالت يف املائة من تكاليف  8٠دراسية، ودعم 
 . ٢٠١٤ يف املائة يف عام ٧3ىل   ٢٠١٠يف املائة يف عام  6٠علي ا أخصائيون مدربون من 

 ١٠٠ ٠٠٠ أك/ددر مددن اسددتفاد، مددن سياسددة العمالددة الوطنيددة،وفيمددا يتعلددق بدداحلق يف العمددال،  -٢6
 لتنيدددديم املشدددداريس.املقدددددم والدددددعم  الوالتمويدددد التدددددريب والتوظيددددف ددددالت الدددددعم يف مددددن شدددداب 
 بددني يف املائددة 3.٤ ىل  يف املائددة 8.١ مددن الشددباب بددني البطالددة معدددل يف اخنفدداض ذلدد  وأعقددب
 .٢٠١5و ٢٠١١ عامي

. ٢٠٢5-٢٠١٤توجلدددو خطت دددا القطاعيدددة للفدددةة أكملدددحل ويف  دددال احلدددق يف التعلددديم،  -٢٧
يم البتددددددائي وىلخدددددام صدددددفوفه، التعلبدددددتحسدددددني التحددددداق ا،ميدددددس لوبالنسدددددبة لاجدددددراءات املتضدددددذة 

مدرسة ش يدت  85 زت  راحيض وآبار ، وح ولحل وج   ٢٠١٤يف عام  دراسياا  فصاا  999 ش يد
 .ني/مدربنيمدرس ٢٠٧ توظيفمت  ذل  علد وعاوة  بادرات حملية ىل  مدارس عامة.

املكتبددة واحملفوظددات الوطنيددة،  ىلدارة وفيمددا يتعلددق بددالتعليم العددا ، أشددار الوفددد ىل  حوسددبة -٢8
 وتنييم التعليم العا  اخلاص.

 القضددداء وحيتددوج القدددانون ا،ديدددد لألحددوال الشضصدددية واألسدددرة علددد أحكدددام هتددددف ىل  -٢9
حل ج ود من أجدال تقلديص متشدر عددم املسداواة باإلضافة ىل  ذل ، ب ذلو ة. علد التمييز ضد املرأ

عدن  بني ا،نسني،  ا يف ذل  مشاركة املرأة يف الشتون العامة، وتنفيذ برنام  نوادج املرأة، فضاا 
  ىلنشاء عدد من املراكز يف  يس أحناء البلد لتقدمي املشورة بش ن العنف القائم علد نوع ا،ن .

يف املائة  ١8.68ىل   ٢٠٠٧يف املائة يف عام  ١١.١١من  سبة النساء يف الربملانن وارتفعحل -3٠
  .طفيفاا  اخنفاضاا  احلكومة يف للنساء املئوية ش دت النسبة ذل ، من النقيض وعلد .٢٠١6يف عام 

طلقددحل بددرام  تختلفددة بدددعم تقددا ومددن أجددال مكافحددة العنددف وسددوء معاملددة األطفددال، أ   -3١
 رصددد آليددة تعزيددز وبغيددة ف( وشددركاء آخددرين.ياألمددم املتحدددة للطفولددة )اليونيسدد منيمددة ومددا  مددن

 .الطفال اقوق املعنية الوطنية باللجنة املتعلق املرسوم اعتمد الربام ، هذه

طنيدددة حلمدددايت م، وخطدددة وفيمدددا يتعلدددق باألشدددضاص ذوج اإلعاقدددة، و ضدددعحل اسدددةاتيجية و  -3٢
 متضصددص تدددريب مددن مدرسددون اسدتفاد الشددامال، التعلدديم تعزيددز أجدال ومددنلددذل .  عمدال تنفيذيددة

 الدوليدددة املنيمدددة دعدددم مدددن توجلدددو واسدددتفادت .اإلعاقدددة ذوج األطفدددال وىلدمددداج ىلدارة حتسدددني بغيدددة
 ات األشضاص ذوج اإلعاقة العاملة يف هذا اجملال.لرابط التوجلو  والحتاد ،للمعوقني
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بني اإلجدراءات اا  يف توجلو توازنبش ن وضس الاجئني ٢٠١6وكرس القانون ا،ديد لعام  -33
 للعمدال فرصدة الاجئدني القدانون من  ذل ، ىل  وباإلضافة الوطنية لطلب اللجوء واملعايري الدولية.

 .توجلو يف

 أيددددددار/ ١6والقددددددانون املددددددتر  ، الدسددددددتورأن علددددددد األسددددددئلة الددددددواردة، ذكددددددر الوفددددددد اا ورد -3٤
ىل   قدوات الددفاع واألمدن ،وء تنيم  يع ا ٢٠١3آذار/مارس  6املرسوم املتر  ، و ٢٠١١ مايو

القوة بصدورة متناسدبة  لستضدامبدورها  العام النيام واستعادةظ حف عمليات العنف. وأ خضعحل
،نددددة حتقيددددق مسددددتقلة يف وحققددددحل  .املضتصددددة السددددلطة مددددن بطلددددبو  املعنيددددة القددددواتمددددن جانددددب 

 ومتابعدددات دعددداو  بفدددت  جندددةالل هدددذه مسحدددحلة. وقدددد ملتصدددلة باسدددتضدام القدددو احلدددواد  اخلطدددرية ا
 .الغرض  ذا وا،نائية الت ديبية العقوبات من  موعة ذل  ىل  باإلضافةتوجد و  .قانونية

 باإلضددددددافة ىل  ذلدددددد ، مسدددددد  تنفيددددددذ القددددددانون ا،ديددددددد للعدالددددددة العسددددددكرية يف نيسددددددان/و  -35
 . جلري مشروع من العقاببضمان أل يفلحل أج عمال  ٢٠١6 أبريال
، ونيمددددحل أنشددددطة إلذكدددداء الددددوعي العددددام بضددددرورة باملتابعددددات القضددددائيةالتزمددددحل توجلددددو و  -36

 النداس وعدي شدحذ أجدال مدنحمليدة  تخافر شرطة ىلنشاء مس لة يفاا أيض تير ون النصياع للقانون.
 .الشعبية احملاكمات وأضرار  ضاطر

ومن أجال احلد من اكتياظ السجون، سي صب  احلب  الحتياطي  ،ىل  ذل  وباإلضافة -3٧
 مدوارد ىل  احلاجدة دعدحل وقدد ؛ وقد افتت  سدجن مندوذجي  دذا الغدرض يف كباليمدا.است/نائياا  تدبرياا 

 .الصحية والرعاية الغذاء،  الت يف القصور أوجه معا،ة أجال من ىلضافية

 معدددل تضدداعف التنفيذيدة، العمددال خطددة البفضدف وأ حدرز تقدددم يف  دال تسددجيال املواليددد. -38
 موثدددددوق نيدددددام وضدددددس توقدددددسوي   ،يف املائدددددة 85 نسدددددبة ىل  ليصدددددال حمافيدددددة ١5 يف املواليدددددد تسدددددجيال
 .الش ادات وىلصدار للتسجيال

وحيمدي  وباإلضافة ىل  ذل ، يضمن الدسدتور وقدانون الصدحافة والتصدال حريدة التعبدري. -39
اا ، أيضدد٢٠١6مدد يف آذار/مددارس وثددائق العامدة، الددذج اعت  وال املعلومددات ىل  الوصدول حريددة قدانون

 احلصول علد املعلومات العامة.

كددزت ا، ددود علددد مبدددأ التغطيددة الشدداملة ، ر فيمددا يتعلددق بدداحلق يف الضددمان الجتمدداعيو  -٤٠
  سد لة يتعلدق وفيمدا مدوظفي القطداع اخلداص.لتشدمال عن طريق توسديس التغطيدة احلاليدة للمدوظفني 

يف  يف املائددددددة ١٢اخنفددددددض معدددددددل هددددددذه العمليددددددات مددددددن التناسددددددلية األن/ويددددددة،  ءاألعضددددددا تشددددددويه
 .٢٠١٢يف عام  يف املائة ٢ىل   ١996 عام

وباإلضافة ىل  ذل ، حيير القانون ا،نائي ا،ديد، وقدانون األحدوال الشضصدية واألسدرة  -٤١
 مراكز املرأة.و   مراكز الستماع وىلسداء املشورةالعنف ضد املرأة، ويساعد ضحايا العنف يف

والعندف ضدد الفتيدات يف املددارس  ،وتعمال توجلو جاهددة للقضداء علدد زواج ومحدال املراهقدات -٤٢
 التعليم العا .حىت مرحلة ن ليواصلن تعليم ن ة  رعايبتوفري البإطاق محات توعية ودعوة، و 



A/HRC/34/4 

GE.16-23163 8 

 حلوقددمومن أجال مكافحة الجتار باألطفال، عززت توجلو القدرات القتصادية لألسدر  -٤3
ق ددددمحل خدددال  ذلددد ، ىل  وباإلضدددافة مطددداعم مدرسدددية يف املنددداطق الفقدددرية.  تمعوندددات، وأنشددد

دعدو  بشد ن الجتدار باألطفددال وخدحل ماحقدة ا،نداة فيمدا يتعلددق  553 ،٢٠١5-٢٠١٢ الفدةة
 وجلدددابون، بدددنن، مدددس اجملدددال هدددذا يف للتعددداون اتفاقدددات علدددد التوقيدددس املتوقدددس ومدددندعدددو ،  ٢١8  ب

 قدددددرار الدددددذج اختدددددذه  لددددد  الدددددوزراء يف تشدددددرين األول/ال وعقدددددب ذلددددد  ىل  وباإلضدددددافة .ونيجرييدددددا
 توقس تعيني أعضاء اللجنة الوطنية حلقوق الطفال.، ي  ٢٠١6 أكتوبر

 اللتحددددداق يف واإلندددددا  الدددددذكور بدددددني الفجدددددوة تراجعدددددحل التعلددددديم، يف بددددداحلق يتعلدددددق وفيمدددددا -٤٤
 يف للفتيددات املضصصددة الدددعموأفضددحل بددرام   .والرسددوب التسددرب معدددلت واخنفضددحل باملدددارس،

 ووافقدحل .والتقنيدة العلميدة التضصصدات يف دراسديةاا منحد املتفوقدات الطالبدات من  ىل  التقا التعليم
 .  باملدرسة وىلحلاق ن الراهبات أديرة من الفتيات سحب علداا أيض التقليدية العرفية املتسسات

يف  5١ىل   يف املائددددة 58الفقددددر مددددن ، اخنفددددض معدددددل ٢٠١5-٢٠١١وخددددال الفددددةة  -٤5
 ا، ددود واسددتمرت بفضددال الربنددام  الددوطا للتنميددة املسددتدامة.وذلدد  علددد وجدده اخلصددوص  ،املائددة
بددات  التعددين، قطداع ويف .املدزارع يف ذلد  يف  دا امليدداه، علدد احلصدول ىلمكانيدة حتسدني ىل  الراميدة
دارة املنداجم الدذج مولده ىل لربندام اا ووفقدالسدامة؛  قواعد ضد املرتكبة ا،رائم علديعاقب  القانون

 البن  الدو ، عملحل الشركات علد دعم التنمية القتصادية يف مناطق التعدين.

ل تددزال ملتزمددة لكددن توجلددو  تطددورات، ل تددزال التحددديات قائمددة.وعلددد الددرجلم مددن هددذه ال -٤6
عندد سحل املساعدة من شركائ ا التمىلذ بتحسني حالة حقوق اإلنسان بطريقة ملموسة وتدراية، 

وضددس أولويددات عمل ددا، ل سدديما تسددجيال املواليددد، والرعايددة الصددحية يف السددجون، والدددعم املددا  
 لتنفيذ الربام  الجتماعية.

وأعرب الوفد عن شكره للبلدان اليت سامهحل يف حتسني حالة حقوق اإلنسان يف توجلو،  -٤٧
طدددوال هددذه العمليدددة، ل سدديما املنيمدددة الدوليدددة  وتوجلدد عدددن املنيمددات الدوليدددة الدديت دعمدددحل فضدداا 

 مبدددددادرات دعدددددم مواصدددددلة ىل  واملددددداليني التقنيدددددني شدددددركاءها توجلدددددو دعدددددحل ،وأخدددددرياا  للفرانكوفونيدددددة.
 .سكاهنا ورفاه اإلنسان حقوق  الت يف حكومت ا

 االستعراض موضوع الدولة وردود التحاور جلسة -باء 

وتددرد التوصدديات املقدمددة خددال جلسددة  .التحدداور جلسددة خددال ببيانددات وفددداا  ٧8 أد و  -٤8
 التحاور يف ا،زء ال/ارب من هذا التقرير.

 بدددالتزام ورحبدددحل. ٢٠١5م عدددا يف ن يمدددحل الددديت النتضابدددات علدددد توجلدددو بورونددددج وهنددد ت -٤9
 تدريبيدددة ودورات الدددوعي لشدددحذ محدددات تنيددديم خدددال مدددن اإلنسدددان حقدددوق حالدددة بتحسدددني توجلدددو
 .القضائي بنيام ا للن وض تدابري وباختاذها الدولة، موظفي تختلف لفائدة اإلنسان حقوق بش ن
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وهن ت كندا توجلو علد ىللغائ ا عقوبة اإلعدام، وجترمي التعذيب. ورحبحل با، ود الرامية  -5٠
ىل  حتسددني ظددروف الحتجدداز باحلددد مددن الكتيدداظ يف السددجون، وفصددال السددجناء الرجددال عددن 

 النساء واألطفال. 
 املعاملدددة سدددوء مدددن يعددانون ونيزالددد ل الشدددباب أن ىل  الوسددطد أفريقيدددا   وريدددة توأشددار  -5١
. وأعربحل عن أمل ا يف أن تنج  توجلدو املمارسة هذه علد للقضاء املبذولة ا، ود من الرجلم علد

بالكامدال يف مسداعي ا، ودعدحل اجملتمددس الددو  ىل  دعدم توجلدو مددن أجدال توطيدد الدميقراطيدة وتعزيددز 
 سيادة القانون. 

 وج ودهددا اإلنسدان، حلقدوق دوليددة صدكوو عددة علدد توجلددو تصدديق ىل  شديلي وأشدارت -5٢
 لية حلقوق اإلنسان.و الد اتليات مس وتعاوهنا املعيارج، اإلطار لتعزيز
 مسدددتو  وحتسدددني التحتيدددة، بنياهتدددا تعزيدددز ىل  الراميدددة توجلدددوج دددود  علدددد الصدددني وأثندددحل -53

. وأشدددارت ىل  اعتمددداد توجلدددو القدددانون والعمالدددة والتعلددديم، الصدددحة، قطاعدددات يف العامدددة خددددماهتا
ا،نددددائي، وقددددانون األحددددوال الشضصددددية واألسددددرة، وتنفيددددذ اسددددةاتيجية ملكافحددددة العنددددف ا،نسددددي. 

 التقنية الضرورية ىل  توجلو. ته مساعدوأعربحل عن أمل ا يف أن يقدم اجملتمس الدو  
  اوشدجع، دوليةال الصكوو مس تشريعاهتا مواءمة أجال من توجلو ج ود الكونغو ولحظ -5٤

 علد تعزيز متسساهتا املعنية اقوق اإلنسان، وتعاوهنا مس آليات حقوق اإلنسان. 
 ا،ديدد، ا،ندائي والقدانون اإلنسان، حلقوق الوطنية اللجنة بقانون ديفوار كوت ورحبحل -55

. وأعربددحل عددن قلق ددا متسددارع واسددتحدا  فددرص العمددال منددو ىل  الراميددة السددةاتيجيات وباعتمدداد
  اجملتمس املدرب. ة يففاعلا، ات الىلزاء نقص خ/يال املرأة يف عملية صنس القرار، ومحاية 

 ددود توجلدددو الراميدددة ىل  مواءمددة تشدددريعاهتا الوطنيدددة مددس الصدددكوو الدوليدددة جب كوبدددا ورحبددحل -56
ال حقددوق حلقددوق اإلنسددان املصدددق علي ددا، وباعتمادهددا سياسددات وبددرام  وطنيددة وقطاعيددة يف  دد

ورحبددددحل كوبددددا بقددددانون اللجنددددة الوطنيددددة حلقددددوق  اإلنسددددان، وتصددددديق ا علددددد املعاهدددددات الدوليددددة.
 . املتسارع واستحدا  فرص العمالاإلنسان، واسةاتيجية النمو 

 اللجنددة وقددانون اإلنسددان، حلقددوق الدوليددة املعاهدددات توجلددو علددد بتصددديق جيبددوي ورحبددحل -5٧
علددد مكافحددة العنددف ا،نسددي، والددزواج املبكددر، وسددوء معاملددة   اوشددجعت .اإلنسددان حلقددوق الوطنيددة
 وتشويه األعضاء التناسلية األن/وية، والقضاء علد الفساد يف اإلدارة ويف النيام القضائي.  ،الفتيات

 املنب/قدة التوصديات وتنفيدذ اإلنسدان حقدوق تعزيدز ىل  الرامية توجلو ج ود مصر ولحيحل -58
تركيددز توجلدددو علددد التنميدددة الجتماعيددة، ومكافحدددة اا ولحيددحل أيضددد .األو  السدددتعراض دورة عددن

 ت املعاهدات. ئامصر بتقدمي توجلو تقاريرها ىل  هيالفقر، وتطوير قطاع التعليم. ورحبحل 
اإلنسددان تحديددد اجملددالت ذات األولويددة يف تعزيددز حقددوق لوأشددادت ىلثيوبيددا جب ددود توجلددو  -59

عددددن  تعزيددددز اإلطددددار املعيددددارج واملتسسددددي، فضدددداا  الراميددددة ىل د توجلددددو ومحايت ددددا. ولحيددددحل ج ددددو 
 .٢٠١٧-٢٠١3لفةة اسةاتيجية النمو املتسارع واستحدا  فرص العمال ل
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مواءمتده مددس بغيدة ملكسدي  ىل  اعتمداد توجلددو القدانون املعددل لتعريدف التعددذيب ا وأشدارت -6٠
وا ويدة  مليدال ا،نسديم علدد اأعربدحل عدن قلق دا ىلزاء التمييدز القدائلكن ا  اتفاقية مناهضة التعذيب.

وتسدداءلحل املكسددي  عددن التقدددم احملددرز والتحددديات الدديت تواجدده تنفيددذ خطددة تسددجيال  ا،نسددانية.
 . ٢٠١٧-٢٠١3املواليد 

 ا،نسارب، املنيور يدم  الذج ا،ديد، ا،نائي القانون توجلو اعتماد ىل  جلابون وأشارت -6١
ىل  اعتمدداد توجلددو قددانون األحددوال اا . وأشددارت أيضددباألشددضاص والجتددار األطفددال، عمددال وحييددر

 ضد املرأة. اا خييز و اا ر املمارسات العرفية اليت تشكال عنفالشضصية واألسرة، الذج حيي
ولحيدددحل جورجيدددا مدددس الرتيدددا  سدددن توجلدددو القدددانون ا،ندددائي ا،ديدددد، وقدددانون األحدددوال  -6٢

علديم، والتفاقيدة املتعلقدة الشضصية واألسدرة، وتصدديق ا علدد اتفاقيدة مكافحدة التمييدز يف  دال الت
 ركز األشضاص عدميي ا،نسية. وشدجعحل توجلدو علدد توجيده دعدوة دائمدة ىل  املكلفدني بوليدات 

 يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة. 
املتعلددددق بتوجلددددو يف  الشددددامال الدددددورج السددددتعراض منددددذ احملددددرز التقدددددم ىل  أملانيددددا وأشدددارت -63
 . التعذيب جترمي وخباصة ،٢٠١١ عام
 الرجددال حصددول يف املسدداواة لضددمان تدددابري مددن توجلددو هاختذتدد مددا بارتيددا  جلانددا ولحيددحل -6٤

 عليم الشامال. الت علد اإلعاقة ذوج واألشضاص التعليم، علد والنساء
 ىلزاء قلق ددا عددن أعربددحل لكن ددا ا،ديددد، ا،نددائي القددانون توجلددو باعتمدداد سويسددرا ورحبددحل -65

 اإلنسددان، حقددوق عددن واملدددافعني الصددحفيني وعمددال ري،التعبدد حريددة يف احلددق علددد املفروضددة القيددود
دعددداءات بالاا وأحاطدددحل علمددد .السدددجون يف والكتيددداظ املةديدددة، الحتجددداز ظدددروف عدددن فضددداا 
 باستمرار سوء التغذية، واليروف جلري الصحية، وسوء املعاملة يف مراكز الحتجاز. القائلة 

أعربددحل عددن لكن ددا القضددائية.  ت اتقويددة سددلطتوجلددو مددن أجددال وأشددادت جلواتيمددال جب ددود  -66
 قلق ا ىلزاء عدم استقال السلطة القضائية، والوصول ىل  العدالة، واإلفات من العقاب.

ورحبددحل ىلندونيسدديا باعتمدداد توجلددو القددانون ا،نددائي، وتدددريب ضددباط الشددرطة علددد منددس  -6٧
هنا. ولحيدحل التعذيب، وتسجيال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسدان الشدكاو  وفدت  حتقيقدات بشد 

ا، ددود الراميددة ىل  مواءمددة التشددريعات الوطنيددة مددس الصددكوو الدوليددة والتدددابري التشددريعية مددن أجددال 
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايت ا.

 العمدددال خطدددة تنفيدددذ يف وتقددددم ا اخلاصدددة، اإلجدددراءات مدددس توجلدددو بتعددداون العدددراق ورحدددب -68
 التعلدديم، يف التمييددز مناهضددة اتفاقيددة علددد وتصددديق ا الشددامال، الدددورج بالسددتعراض الصددلة ذات

 .القسرج الختفاء من األشضاص  يس حلماية الدولية والتفاقية
وأشددادت ىلسددرائيال بتعدداون توجلددو ا،يددد مددس اتليددات الدوليددة واإلقليميددة حلقددوق اإلنسددان،  -69

 وباعتمادها سياسات استباقية ترمي ىل  منس التعذيب، وتشديدها علد املشاركة السياسية.
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 ىل  الراميدة األو  السدتعراض دورة منذ املك/فة توجلو ، ود تقديرها عن ىليطاليا وأعربحل -٧٠
 .اء والفتيات، وتعزيز محاية الطفالالعنف ضد النس مكافحة

 دورة عدددددن املنب/قدددددة التوصددددديات لتنفيدددددذ توجلدددددو اختدددددذهتا الددددديت بددددداخلطوات كينيدددددا وأشدددددادت -٧١
 .الدو  اجملتمس من دعم ودون التحديات، من الرجلم علد األو  الستعراض

الدذج تي در انعكاسداته  اإلنسان، حقوق مبادئ بدعم توجلو التزام بارتيا  لبنان ولحظ -٧٢
يف  يةعضدو لاملكلفني بوليات اإلجراءات اخلاصة، وانتضاهبا  ايف اإلطار القانورب الوطا، واستقبا 

 .٢٠١8ىل  عام  ٢٠١6 ل  حقوق اإلنسان من عام 
 السددددتعراض دورة مدددن املقبولددددة التوصددديات تنفيددددذ أجدددال مددددن توجلدددو جب ددددود ليبيدددا ورحبدددحل -٧3

 علد كفالة جعال التعليم البتدائي يف متناول ا،ميس.   التعليمي. وح/تا نيام ا وتعزيز األو ،
 وحيدددر املدددرأة، ضدددد التمييدددز علدددد القضددداء ىل  الراميدددة توجلدددو جب دددود ليضتنشدددتاين ورحبدددحل -٧٤

 األحددددوال قددددانون تعددددديال خددددال مددددن املددددرأة ضددددداا خييددددز  أواا عنفدددد تشددددكال الدددديت العرفيددددة املمارسددددات
 علد تنفيذ هذا القانون.   ا. وشجعتواألسرة الشضصية

 والتفاقية التعليم،  ال يف التمييز مكافحة اتفاقية ىل  توجلو بانضمام مدجلشقر ورحبحل -٧5
جب ددود توجلددو مددن أجددال تعزيددز اا مدجلشددقر أيضدد. ورحبددحل ا،نسددية عدددميي األشددضاص  ركددز املتعلقددة

 الصحة. يف التعليم و  احلق يف اإلطار املتسسي والتشريعي، وبالتقدم احملرز يف  ا 
 زواج مندس ومحلدة املرأة، ضد التمييز علد القضاء ىل  الرامية توجلو جب ود ملديف ورحبحل -٧6

. وأثنحل علد ىلنشاء توجلدو املبكر حلمالوا القسرج، والزواج املبكر، الزواج بش ن والتوعية األطفال،
 للتشاور واحلوار مس ا، ات الفاعلة وا، ات املعنية اقوق اإلنسان. اا ىلطار 
 حتسددني ىل  الراميددة وجب ودهددا اإلنسددان حقددوق  ددال يف توجلددو  شدداركة موريتانيددا ورحبددحل -٧٧

 الفقدددر، علدددد للقضددداء العامدددة السياسدددات خدددال مدددن ذلددد  يف  دددا للسدددكان، املعيشدددية اليدددروف
. وأشدارت ىل  التددابري التشدريعية واملتسسدية الراميدة الصدحية والرعايدة التعليم، ىل  الوصول وضمان

 ىل  تعزيز ىلطار حقوق اإلنسان،  ا يف ذل  تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان. 
 سدددديما ل األو ، السددددتعراض دورة منددددذ تدددددابري مددددن توجلددددو اختددددذت  ددددا فرنسددددا ورحبددددحل -٧8

 والربوتوكدددول القسدددرج، الختفددداء مدددن األشدددضاص  يدددس حلمايدددة الدوليدددة التفاقيدددة علدددد لتصدددديقا
ل/دددارب امللحدددق بالع دددد الددددو  اخلددداص بددداحلقوق املدنيدددة والسياسدددية، ا دددادف ىل  ىللغددداء ا الختيدددارج

 عقوبة اإلعدام، وبإنشاء آلية وطنية ملنس التعذيب. 
 ومعاقبددة املدرأة، ضدد التمييدز علدد للقضداء توجلددو اختدذهتا الديت اخلطدوات منغوليدا ولحيدحل -٧9

ار بالنسداء، وتعزيدز حقدوق األشددضاص ذوج والجتدد ا،دن  ندوع علدد القددائم العندف عدن املسدتولني
مدددن أجدددال مكافحدددة العندددف ضدددد  يونيسددديفاإلعاقدددة واألقليدددات. وأثندددحل علدددد تعددداون توجلدددو مدددس ال

 . األطفال واستغا م جنسياا 
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 الكانتونددات يف تنسديق ج ددات وتعيدني اإلعدددام عقوبدة توجلددو بإلغداء سددوداأل ا،بدال وأشداد -8٠
. واستفسدددر ا،بدددال األسدددود عدددن التددددابري املتضدددذة لتحسدددني اإلطدددار العدددائلي العندددف ضدددحايا لددددعم

 ، والتحقيق يف حالت الجتار، ومقاضاة املتاجرين. شضاصالقانورب املتعلق بالجتار باأل
 الصددددحة، يف بددداحلق يتعلدددق فيمدددا توجلدددو هبددددا بدددادرت الددديت باإلصددداحات املغدددرب ورحدددب -8١

. وأثنحل علد ج ود توجلو يف  ال ىلصا  وحتددي  القدانون ا،ندائي، والتعليم والعمال، والسكن،
 وقانون اإلجراءات ا،نائية، وتعزيز الضمانات املتعلقة بالوصول ىل  العدالة. 

 التعلددددديم،  دددددال يف لتمييدددددزا مكافحدددددة اتفاقيدددددة علدددددد توجلدددددو بتصدددددديق موزامبيدددددق ورحبدددددحل -8٢
حلمايدة  يدس األشدضاص  الدوليدة والتفاقيدة ا،نسدية، عددميي األشدضاص بوضدس املتعلقدة والتفاقية

نائبدة املفدوض السدامي استضدافة توجلدو من الختفاء القسرج، ومعاهدة جتارة األسدلحة. ورحبدحل ب
املعاملدددة أو العقوبددة القاسدددية حلقددوق اإلنسددان، واللجندددة الفرعيددة ملندددس التعددذيب وجلددريه مدددن ضددروب 

 الاىلنسانية أو امل ينة، واملكلفني بوليات يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة.  أو
 الشضصددددية األحددددوال وقددددانون ا،ديددددد، ا،نددددائي القددددانون توجلددددو باعتمدددداد ناميبيددددا ورحبددددحل -83

علد مواصلة   اوشجعت .املرأة ضد التمييز علد القضاء ىل  ترمياا أحكام يتضمن الذج واألسرة،
 ج ودها الرامية ىل  ىلصا  نيام ا القضائي، وكفالة استقال سلطت ا القضائية. 

 سديما ل السدلمي، التجمدس يف احلدق علدد توجلدو تفرضد ا الديت القيدود ىل  هولندا وأشارت -8٤
ايرج ومغددد ا،نسدددي امليدددال ومزدوجدددي وامل/ليدددني امل/ليدددات حقدددوق عدددن واملددددافعني لنسددداءفيمدددا يتعلدددق با

ويددة ا،نسددانية وحدداملي صددفات ا،نسددني، والسددتضدام املفددرط للقددوة ضددد املتيدداهرين. وأعربددحل ا 
عن قلق ا ىلزاء مشروع القدانون املتعلدق بتكدوين ا،معيدات، الدذج قدد يفضدي ىل  فدرض قيدود علدد 

 من العقاب.  ستشرجن ا،معيات، وىلزاء اإلفات املاحلق يف التجمس السلمي وتكوي
توجلدددو قدددوانني تتعلدددق باللجندددة الوطنيدددة حلقدددوق اإلنسدددان، واحلدددق يف  نسدددالنيجدددر ب ورحدددب -85

الوصول ىل  املعلومدات والوثدائق العامدة، وتعاوهندا ا،يدد مدس هيئدات املعاهددات واملكلفدني بوليدات 
 يف ىلطار اإلجراءات اخلاصة، ومبادراهتا احلكومية م/ال ىلنشاء مناطق للتنمية الزراعية.

وأشدارت ىل  اإلاددازات الديت حتققددحل  ت توجلدو للحدد مددن الفقدر.وأشدادت نيجرييدا  بددادرا -86
لتحسني وتعزيز نيم الرعاية الصحية والتعليم، ورحبدحل بدا، ود املبذولدة ملكافحدة التعدذيب وسدوء 

 وموظفي السجون.  ريبية لفائدة احملققني ا،نائينياملعاملة من خال تنييم دورات تد
لتنفيذ معيم التوصيات املنب/قة عن دورة الستعراض سنحل باكستان ج ود توجلو واستح -8٧

 بادرات توجلو يف هذا الصدد. وأشدادت جب دود توجلدو لتوطيدد الدميقراطيدة اا األو ، وأحاطحل علم
 وسيادة القانون. 

. احمللديالقدانورب  اإلطدار تعزيدز أجدال مدن توجلدو اختدذهتا اليت اخلطوات الفلبني واستحسنحل -88
بشد ن قدانون ا،نسدية الدذج ل يسدم  للمدرأة بنقدال جنسديت ا ىل  زوج دا لكن ا أعربحل عدن قلق دا 

ملدرأة يف هيئدات ا خ/يدالتددرب  ىلزاءاا األجنيب كما هو احلال بالنسبة للرجدال. وأعربدحل عدن قلق دا أيضد
 صنس القرار. 
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بتصديق توجلو علد الربوتوكول الختيارج ال/ارب امللحق بالع دد الددو   لربتغالوأشادت ا -89
مواءمدة باعتماد توجلو القانون ا،ندائي ا،ديدد، و اا أيضباحلقوق املدنية والسياسية. ورحبحل اخلاص 

وحير تشويه األعضاء التناسلية ، التعريف الوارد يف اتفاقية مناهضة التعذيبمس تعريف التعذيب 
 األن/وية. وأشارت ىل  عدم التحاق ثل  األطفال يف البلد بالتعليم البتدائي. 

 بشدددد ن القددددوانني تنقددددي  ىل  الراميددددة توجلددددو ، ددددود تقددددديرها عددددن كوريددددا   وريددددة وأعربدددحل -9٠
. ولحيددحل أن املعلومددات علددد واحلصددول والتعلدديم، واألسددرة، القانونيددة، باملعونددة املتعلقددة اجملددالت

 عة لاستعراض السابق. تاب  هذه ا، ود م  
القددانورب، واسددتقالية  ىلطارهدداي علددد ج ددود توجلددو الراميددة ىل  حتسددني الروسدد الحتدداد وأثددى -9١

لكندده لحددظ مددس القلددق أن وارسددة تشددويه األعضدداء التناسددلية األن/ويددة  القضددائية. ت اوفعاليددة سددلط
 تتوقف علد الرجلم من جترمي ا.  ت

لقتصددادية، وا الجتماعيددة احلقددوق  ددال يف توجلددو أحرزتدده الددذج التقدددم رواندددا ولحيددحل -9٢
مواصلة ج ودها الرامية ىل  تعزيز املساواة بني ا،نسدني، ومكافحدة واحلق يف العدالة. وأثنحل علد 

العنددف ا،نسددي، والعنددف القددائم علددد نددوع ا،ددن ، وتنفيددذ السياسددات الراميددة ىل  احلددد مددن أوجدده 
 التفاوت بني الرجال واملرأة. 

يعية الديت أقرهتدا توجلدو مدن أجدال تعزيدز ىلطدار حقدوق التشدر  باإلصداحات السنغال ورحبحل -93
نسدددان، ل سددديما القدددوانني املتعلقدددة بتشدددكيال وتنيددديم وعمدددال اللجندددة الوطنيدددة حلقدددوق اإلنسدددان، اإل

 الدولية التفاقية علد توجلو تصديق السنغال ولحيحلواحلصول علد املعلومات والوثائق العامة. 
 .، وتدريب موظفي السجونالقسرج الختفاء من األشضاص  يس حلماية
 اتفاقيدة علدد والتصدديق التمييدز، ملكافحدة ج دود مدن توجلدو بدذلحل مدا علدد صربيا وأثنحل -9٤

. وشدجعحل صدربيا حكومدة توجلدو علدد ا،ندائي القدانون واعتمداد التعلديم،  ال يف التمييز مكافحة
 ب ن استضدام التعذيب جرمية متكاملة األركان.  اإلقرارمواصلة ج ودها الرامية ىل  

ونددددة القانونيددددة، والقددددانون ا،نددددائي ا،ديددددد، ورحبددددحل سددددرياليون باعتمدددداد توجلددددو قددددانون املع -95
 توجلدو وشدجعحل والتصديق علد التفاقية الدولية حلماية  يس األشضاص مدن الختفداء القسدرج.

إلضدددافية، ا بددداملوارد وتزويددددها اإلنسدددان، حلقدددوق الوطنيدددة املتسسدددة مدددس تعاوهندددا توثيدددق كفالدددة علدددد
 للمرأة يف عمليات صنس القرار.وضمان املساواة بني ا،نسني، واملشاركة املتساوية 

لكن دا  ورحبحل سدلوفينيا بتصدديق توجلدو علدد عددة معاهددات يف  دال حقدوق اإلنسدان. -96
أعربدددحل عدددن قلق دددا ىلزاء عددددم تعمددديم تسدددجيال املواليدددد، وجتدددرمي السدددلوو ا،نسدددي امل/لدددي بالةاضدددي، 

 العنف ضد املرأة.انتشار و 
 بش ن قانون واعتماد التعليم، نيام زيزتع أجال من توجلو ج ود أفريقيا جنوب ولحيحل -9٧
 .املعلومات علد احلصول حرية
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 اإلنسدددددان، حقدددددوق قضدددددايا بشددددد ن قدددددوانني توجلدددددو اعتمددددداد ىل  السدددددودان جندددددوب وأشدددددار -98
 ا،يددة اارسداهتوو  اعلدد تبدادل خرباهتد ا . وشدجعاإلنسدان قوقحل معاهدات عدة علد وتصديق ا
 ضمان حصول الفتيات علد التعليم. من أجال

ورحبدددحل ىلسدددبانيا باعتمددداد توجلددددو القدددانون ا،ندددائي ا،ديدددد الددددذج ادددرم تشدددويه األعضدددداء  -99
التناسددلية األن/ويددة، لكن ددا أعربددحل عددن قلق ددا مددن أن توجلددو مددا زالددحل جتددرم العاقددات ا،نسددية بددني 

بددد ن القدددانون ا،ندددائي ا،ديدددد يسددداعد علدددد اا البدددالغني املةاضدددني مدددن نفددد  ا،دددن . ورحبدددحل أيضددد
 اتفاقية مناهضة التعذيب. مس شريعات الوطنية مواءمة الت

 مدن األشدضاص  يدس حلمايدة الدوليدة التفاقيدة علد التصديق علد توجلوالسودان  وح    -١٠٠
  .اخلاصة اإلجراءات ىلطار يف بوليات املكلفني ىل  دائمة دعوة توجيه وعلد القسرج، الختفاء
يف تختلدف اجملدالت،  دا يف ذلد  اعتمداد وأشارت اليونان ىل  ما حققته توجلو مدن تقددم  -١٠١

القددانون ا،نددائي، وقددانون األحددوال الشضصددية واألسددرة، وتعزيددز نيددام التعلدديم وتنفيددذ السددةاتيجية 
 الوطنية ملكافحة العنف القائم علد نوع ا،ن .

القتصدددددادية،  - ولحيددددحل طاجيكسددددتان سياسددددة توجلدددددو يف  ددددال التنميددددة الجتماعيددددة -١٠٢
 وطا لتحدي  النيام القضائي.وبرنا  ا ال

ليشدددديت بتجددددرمي توجلددددو تشددددويه األعضدددداء التناسددددلية األن/ويددددة، والقددددانون  - ورحبددددحل تيمددددور -١٠3
ىل  أهندا ل تدزال تشدعر  ليشديت -تيمدور  ا،ديد بش ن حرية التجمس السلمي. ومدس ذلد ، أشدارت

 رس. بالقلق ىلزاء ارتفاع معدلت التحرش ا،نسي، واجلتصاب الفتيات يف املدا
وأعربدددحل تدددون  عدددن تقدددديرها لعتمددداد توجلدددو القدددانون ا،ندددائي ا،ديدددد، وقدددانون املعوندددة  -١٠٤

القانونية، وقانون حرية التجمس وتكوين ا،معيات، وقانون األحوال الشضصدية واألسدرة. ورحبدحل 
جب دددود توجلدددو مدددن أجدددال مكافحدددة التعدددذيب وسدددوء املعاملدددة، وحتسدددني ظدددروف السدددجون، ووضدددس 

 إلعاقة. األشضاص ذوج ا
عمدال لتعزيدز ة الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان، وخطدط ورحبحل تركيا باعتماد توجلو قانون اللجن -١٠5

 تسجيال املواليد.
 حقدددوق صدددكوو مدددن العديدددد علدددد التصدددديق ىل  الراميدددة توجلدددو ج دددود أوجلنددددا ولحيدددحل -١٠6

واءمدددة وم القسدددرج، الختفددداء مدددن األشدددضاص  يدددس حلمايدددة الدوليدددة التفاقيدددة في دددا  دددا اإلنسدددان،
 تشريعاهتا مس التزاماهتا الدولية حلقوق اإلنسان.

رانيددا بارتيددا  ا، ددود الدديت تبددذ ا احلكومددة لتنفيددذ اتفاقيددة مناهضددة التعددذيب لحيددحل أوكو  -١٠٧
واتفاقيدددة حقدددوق الطفدددال، لتحددددي  النيدددام القضدددائي وتنفيدددذ األنيمدددة املتعلقدددة بيدددروف العتقدددال 

 واحلب  الحتياطي والحتجاز.
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ورحبددحل اإلمددارات العربيددة املتحدددة  ددا حققتدده توجلددو يف  ددال التعلدديم، ل سدديما سياسددت ا  -١٠8
. وأعربددحل عدددن تقددديرها لتقددددمي توجلددو خددددمات لزاميددداا ىلو  الراميددة ىل  جعدددال التعلدديم البتددددائي  انيدداا 

 التعليم ىل   يس الفئات الجتماعية،  ا يف ذل  األطفال ذوج الحتياجات اخلاصة.
الربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق اململكددة املتحدددة بقددرار توجلددو النضددمام ىل   رحبددحلو  -١٠9

 ،نددة ينشدد  قددانون اعتمدداد علددد توجلددو وح/ددحل بالع ددد الدددو  اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية.
 . ودعدحلالسياسدية للتعدديدةاا دعمد اإلصداحات مدن املزيدد وىلجدراء ،باألشدضاص الجتدار ملكافحة

 ىل  اختاذ املزيد من التدابري للحد من اكتياظ السجون.اا أيضتوجلو  اململكة املتحدة
العديدددد مدددن ولحيدددحل   وريدددة تنزانيدددا املتحددددة ج دددود توجلدددو الراميدددة ىل  التصدددديق علدددد  -١١٠

املعاهدات الدولية. وأثنحل علد التزام توجلو بتحسني احةام سيادة القانون، واختاذ مبدادرات ترمدي 
 شيط القتصاد، ومكافحة الفقر، وحتسني رفاه مواطني ا.ىل  تن
ىلجددراء توجلددو انتضابددات رئاسددية ملددة أمددور من ددا وأشددادت الوليددات املتحدددة األمريكيددة جب -١١١

، وبقرارهدددا التضطدديط لتنيدديم انتضابدددات حمليددة. لكن ددا ل تدددزال ٢٠١5سددلمية ودميقراطيددة يف عددام 
 السددابق للمحاكمددة، وسددوء األوضدداع يف السددجون.تشددعر بددالقلق ىلزاء ارتفدداع حددالت الحتجدداز 

 عدم وجود متسسات موثوقة للتحقيق يف الفساد. الوليات املتحدة ولحيحل 
ورحبدددحل أوروجلدددواج بتصدددديق توجلددددو علدددد الربوتوكدددول الختيددددارج ال/دددارب امللحدددق بالع ددددد  -١١٢

، وعلدددد التفاقيدددة الددددو  اخلددداص بددداحلقوق املدنيدددة والسياسدددية، ا دددادف ىل  ىللغددداء عقوبدددة اإلعددددام
مضداعفة ج ودهدا  علدد توجلدو وشدجعحلالدولية حلماية  يدس األشدضاص مدن الختفداء القسدرج. 

  .من أجال ضمان استقال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتزويدها باملوارد الازمة
ولحيحل   ورية فنزويا البوليفارية أن توجلو صددقحل علدد الصدكوو الدوليدة، وقددمحل  -١١3
ها ىل  هيئات املعاهدات، وأتاحدحل العقداقري املضدادة للفريوسدات العكوسدة ملكافحدة فدريوس تقارير 

ىل  طداب اا نقص املناعة البشدرية/اإليدز باجملدان، وكفلدحل التعلديم البتددائي اجملدارب، وقددمحل منحد
املدددارس ال/انويددة والفتيددات يف املندداطق النائيددة، وعملددحل علددد خفددض مسددتو  سددوء التغذيددة بدددعم 

 طفال الفقراء.األ
وأثندددحل فييدددحل ندددام علدددد التطدددورات اإلاابيدددة الددديت حققت دددا توجلدددو يف  دددال محايدددة وتعزيدددز  -١١٤

 حقوق اإلنسان.
وأشدددادت زامبيدددا بوضدددس توجلدددو اسدددةاتيجيت ا الوطنيدددة ملكافحدددة العندددف القدددائم علدددد ندددوع  -١١5

ال ذوج اإلعاقدة، ا،ن . وأشدارت ىل  املواقدف الجتماعيدة السدائدة الديت تفضدي ىل  وصدم األطفد
وحددددالت احتجدددداز األحدددددا  مددددس البددددالغني يف أمدددداكن العتقددددال، واألطفددددال الددددذين ليسددددحل  ددددم 

 ش ادات مياد. 
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وأشارت زمبابوج ىل  اعتماد توجلو سياسات وبرام  وطنية،  ا يف ذل  خطت دا الوطنيدة  -١١6
 ذلد  التفاقيددة لتنميدة القطداع الصدحي، وتصدديق ا علدد عدددة معاهددات حلقدوق اإلنسدان،  دا يف

 الدولية حلماية  يس األشضاص من الختفاء القسرج.
ورحبحل ألبانيدا بتصدديق توجلدو علدد قدانون املعوندة القانونيدة، والقدانون ا،ندائي، والتفاقيدة  -١١٧

 علدددد توجلدددو حكومدددة ألبانيدددا وشدددجعحل الدوليدددة حلمايدددة  يدددس األشدددضاص مدددن الختفددداء القسدددرج.
 .اإلنسان حقوق وآليات الوطنية ج ودها تعزيز مواصلة
وأثندددحل ا،زائدددر علدددد اعتمددداد توجلدددو قدددانون املعوندددة القانونيدددة، واسدددتعراض قدددانون األحدددوال  -١١8

الشضصدددية واألسدددرة. ورحبدددحل جب دددود توجلدددو ملكافحدددة التعدددذيب وسدددوء املعاملدددة مدددن خدددال تنيددديم 
اا ا،زائددر أيضدد ومددوظفي السددجون. ورحبددحل وظفي ددا القضددائيني، وضددباط الشددرطة،لفائدددة متدددريب 

 القة العمال بش ن حصول املرأة علد األرض.
وأشدددارت أنغدددول ىل  تصدددديق توجلدددو علددددد الربوتوكدددول الختيدددارج ال/دددارب امللحدددق بالع ددددد  -١١9

الدو  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسدية، وتعاوهندا الفعدال مدس اتليدات الدوليدة حلقدوق اإلنسدان، 
 عايري الدولية.ومواءمة تشريعاهتا الوطنية مس امل

ورحبددحل األرجنتددني بتصددديق توجلددو علددد التفاقيددة الدوليددة حلمايددة  يددس األشددضاص مددن  -١٢٠
الختفدداء القسددرج، والربوتوكددول الختيددارج ال/ددارب امللحددق بالع ددد الدددو  اخلدداص بدداحلقوق املدنيددة 

 ساء والفتيات.والسياسية، واملبادرات التشريعية واملتسسية املتضذة حلماية وحتسني أوضاع الن
ورحبدددحل أرمينيدددا جب دددود توجلدددو الراميدددة ىل  تعزيدددز نيدددام التعلددديم،  دددا يف ذلددد  زيدددادة عددددد  -١٢١

 التحاق الفتيات بالتعليم البتدائي.تشجيس علد ح/ت ا املدرسني. و 
بتصديق توجلو علد الربوتوكول الختيارج ال/دارب امللحدق بالع دد الددو  أسةاليا وأشادت  -١٢٢

وأعربحل عن قلق ا ىلزاء عدم وارسة رقابة الربملدان علدد اللجندة  وق املدنية والسياسية.اخلاص باحلق
وأحكدام القدانون ا،ندائي الديت  الوطنية حلقدوق اإلنسدان، وفدرض قيدود علدد حريدة التعبدري والتجمدس،

 تقيد حرية الصحافة واجملتمس املدرب.من ش هنا أن 
تعزيز ىلطارها القانورب واملتسسي من أجدال تعزيدز   ود توجلو الرامية ىل جبوأقرت أذربيجان  -١٢3

 حقوق اإلنسان ومحايت ا. ورحبحل بتعاون توجلو مس اإلجراءات اخلاصة.
دوليددة الدديت صدددقحل ورحبددحل بددنغاديا  واءمددة توجلددو تشددريعاهتا الوطنيددة مددس املعاهدددات ال -١٢٤

لنمدددددو املتسدددددارع اسدددددةاتيجية ا هددددداسياسدددددات وبدددددرام  وطنيدددددة وقطاعيدددددة، واعتماد ىلقرارهددددداعلي دددددا، و 
واسددتحدا  فددرص العمددال، والتقدددم احملددرز يف منددو النددات  احمللددي اإل ددا ، وزيددادة اإلنتدداج الغددذائي، 
 واحلصول علد مياه الشرب امل مونة، واخنفاض عدد الذين يعانون من نقص التغذية بشكال كبري.

اإلفدات مدن ورحبحل بلجيكا بتجرمي توجلو التعدذيب، لكن دا أعربدحل عدن تخاوف دا بشد ن  -١٢5
العقداب املددرتبط باسدتضدام القددوات املسدلحة املفددرط للقدوة، وعدددم وجدود قددانون بشد ن العنددف ضددد 

 املرأة، وجترمي العاقات ا،نسية بالةاضي بني البالغني من نف  ا،ن .
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وأشارت ىل  التقدم احملدرز يف تنفيدذ التوصديات  ،قواننيعدة ورحبحل بوتسوانا بسن توجلو  -١٢6
ن السددتعراض السددابق. وأشددارت ىل  بعددض التحددديات،  ددا يف ذلدد  العتددداء ا،نسددي املنب/قددة عدد

والبددددالغني يف مرافددددق  حددددا اج األطفددددال، وعدددددم الفصدددال بددددني األعلدددد الفتيددددات يف املددددارس، وزو 
 .باألشضاص الحتجاز، وارتفاع مستو  الجتار

ختيددارج ال/ددارب امللحددق وأعربددحل الربازيددال عددن تقددديرها لتصددديق توجلددو علددد الربوتوكددول ال -١٢٧
بالع دددد الددددو  اخلددداص بددداحلقوق املدنيدددة والسياسدددية، ا دددادف ىل  ىللغددداء عقوبدددة اإلعددددام، وأقدددرت 

  شاركة توجلو البناءة يف احملافال الدولية حلقوق اإلنسان، وبتجرمي ا التعذيب.

   **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  
 يلررري فيمرررا وتررررد التحررراور  جلسرررة أثنررراء قُررردم  التررري التوصررريات فررري توغرررو نظررررت -١٢8

 :بتأييدها تحظى التي التوصيات
 الدوليرررة المعاهررردات علرررى التصرررديق إلرررى الراميرررة جهودهرررا مواصرررلة ١-١٢8
  (ديفوار كوت) اإلنسان لحقوق
فيهرا اا طرفرم تصرح  االنضمام إلرى الصركوا القانونيرة الدوليرة التري لر ٢-١٢8

التفاقيررة القضرراء علررى جميررا أمرركاي التمييررز بعرردال ال سرريما الحروتوكرروي اال تيرراري 
 ضد المرأة )غابون( 

تسريا عملية تصديقها على الحروتوكروي اال تيراري التفاقيرة القضراء  ١٢8-3
علررى جميررا أمرركاي التمييررز ضررد المرررأة )جورجيررا(  تسررريا عمليررة تصررديقها علررى 

لمررررأة الحروتوكررروي اال تيررراري التفاقيرررة القضررراء علرررى جميرررا أمررركاي التمييرررز ضرررد ا
)غانررا(  تسررريا عمليررة تصررديقها علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى 

 جميا أمكاي التمييز ضد المرأة )منغوليا( 
علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة والتصررديق توقيررا الالنظررر فرري  ٤-١٢8

 القضاء على جميا أمكاي التمييز ضد المرأة )غواتيماال( 
والتصديق على الحروتوكوي اال تياري التفاقيرة القضراء علرى التوقيا  ١٢8-5

 جميا أمكاي التمييز ضد المرأة )إيطاليا( 
التصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميررا  ١٢8-6

 أمكاي التمييز ضد المرأة )أوروغواي( 

__________ 

   ت حترر الستنتاجات و/أو التوصيات. **
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ا التصررديق علررى الحروتوكرروي اال تيرراري التفاقيررة القضرراء علررى جميرر ٧-١٢8
 أمكاي التمييز ضد المرأة )مدغشقر( )جيحوتي( )الحرتغاي( )ألحانيا(  

 لجنسررررين باعتمررررادا بررررين تحقيررررق المسرررراواة أجررررل مررررن السررررعي مواصررررلة ١٢8-8
 )أستراليا(  الحروتوكوي اال تياري التفاقية القضاء على جميا أمكاي التمييز ضد المرأة

 حقررروق لحمايرررة الدوليرررة االتفاقيرررة علرررى تسرررريا إجرررراءات التصرررديق ١٢8-9
 علررى التصررديق عمليررة اسررتكماي  (غانررا) أسرررهم وأفررراد المهرراجرين العمرراي جميررا
 لحماية حقوق جميا العماي المهاجرين وأفراد أسرهم )تركيا(  الدولية االتفاقية

 العمرررراي جميررررا حقرررروق لحمايررررة الدوليررررة االتفاقيررررة علررررى التصررررديق ١٠-١٢8
  (سيراليون( )مصر) (الجزائر) أسرهم وأفراد المهاجرين

 جميرررا حقررروق لحمايرررة الدوليرررة االتفاقيرررة علرررى بالتصرررديق اإلسرررراع ١١-١٢8
 وأفراد أسرهم )غواتيماال(   المهاجرين العماي
 جميرررا حقررروق لحمايرررة الدوليرررة االتفاقيررة علرررى التصرررديق فررري النظررر ١٢-١٢8
 االتفاقيررة علرى التصرديق فري النظرر  (إندونيسريا) أسررهم وأفرراد المهراجرين العمراي
  (الفلحين) أسرهم وأفراد المهاجرين العماي جميا حقوق لحماية الدولية
النظر في التصديق على االتفاقية الدولية لحمايرة حقروق جميرا العمراي  ١3-١٢8

 )السنغاي(  2001المهاجرين وأفراد أسرهم التي وقع  عليها توغو في عام 
 الدوليررررة العمررررل منظمررررة اتفاقيررررة علررررى التصررررديق مسررررألة فرررري النظررررر ١٤-١٢8
  (الفلحين) 2011 لعام المنزليين العماي بشأن( 189 رقم)

االسرررتمرار فررري عمليرررة االنضررررمام إلرررى الصررركوا الدوليرررة الرئيسررررية  ١5-١٢8
 لحقوق اإلنسان )أذربيجان( 

 التري اإلنسران لحقروق األساسرية المعاهردات على التوقيا في النظر ١6-١٢8
  (المتحدة تنزانيا جمهورية) بعد فيها لم تصح  طرفاا 

يراعي حمايرة ودعرم  الذي واألسرة الشخصية األحواي قانون تعديل ١٧-١٢8
 ضحايا العنف الجنسي والقائم على نوع الجنس )ليختنشتاين( 

 اإلنسران لحقوق الدولية المعايير ما الوطنية القوانين مواءمة ضمان ١8-١٢8
  (الفلحين)

 عليها المنصوص الطفل لحقوق الوطنية اللجنة إنشاء عملية تسريا ١9-١٢8
  (غابون) الطفل قانون في



A/HRC/34/4 

19 GE.16-23163 

عجيرررل بانشررراء اللجنرررة الوطنيرررة لمكافحرررة االتجرررار باألمرررخاصال الت ٢٠-١٢8
وعملية تنفيذ  طة عمل السياسة الوطنية بشأن اإلنصاف والمساواة بين الجنسين 

 )مدغشقر( 
 المرروارد صرري وتخ التعررذيبال منررا بشررأن وطنيررة عمررل  طررة وضررا ٢١-١٢8
  (صربيا) لتنفيذها الكافية
ري والمؤسسرري علررى الصررعيد الرروطني المعيررا اإلطررار تطرروير مواصررلة ٢٢-١٢8

من  الي إدماج جميا الصكوا والمعاهدات التي صدق  عليها توغو في النظام 
 )العراق(  الوطنيالتشريعي 

 الرئيسررية االجتماعيررة الفاعلررة الجهررات وعرري ومررحذ ترردريب تعزيررز ٢3-١٢8
  (ديفوار كوت) اإلنسان لحقوق الدولية المعايير بشأن
الجهود الرامية إلى إذكاء وعي وتدريب العاملين في مجراي  مواصلة ٢٤-١٢8

 حقوق اإلنسان )مصر( 
وذلرر   السرركانال كافررة يشررمل المواليررد فعرراي لتسررجيل نظررام إنشرراء ٢5-١٢8

ومررررن   الالمجرررراني للمواليررررد التسررررجيل فترررررة أمررررور منهررررا تمديررررد عررررن طريررررق جملررررة
  (ألمانيا) المسجلين تتعلق بغير إجراءات ووضا مهادات الميالدال

تعمريم تسرجيل المواليردال واتخراذ الخطروات الالتمرة لتحقيرق  ضمان ٢6-١٢8
 تعميم التعليم االبتدائي ومكافحة األمية )سلوفينيا( 

اا اميررررإلز  المواليررررد تسررررجيل جعررررل لضررررمان الالتمررررة الترررردابير اتخرررراذ ٢٧-١٢8
  (تركيا) األطفاي لجميا بالنسحة وبالمجان

وضرررا تررردابير ملموسرررة لتيسرررير تسرررجيل المواليرررد بتمديرررد الموعرررد  ٢8-١٢8
 )تركيا(  بهذا األمرال وتنظيم عدة أنشطة لشحذ الوعي للتسجيل المجاني النهائي
اعتمرراد وتنفيررذ السياسررات الوطنيررة المتعلقررة بحمايررة الطفررلال ونظررام  ٢9-١٢8
 الطفولة )سلوفينيا( رعاية 
مواصررررلة الجهررررود إلطررررالق وتنفيررررذ  طررررة العمررررل الوطنيررررة المتعلقررررة  ١٢8-3٠

 بحقوق اإلنسان من أجل تحسين وتعزيز حماية حقوق االنسان )إندونيسيا( 
 مواصلة تنفيذ  طة العمل المتعلقة بحقوق اإلنسان )السودان(  ١٢8-3١
 ياسات العامة )السودان( مواصلة جهود تعميم حقوق اإلنسان في الس ١٢8-3٢
وضررا وتعزيررز السياسررات الوطنيررة فرري مجرراي حمايررة حقرروق الطفررلال  ١٢8-33
 سيما الفئات الضعيفة من السكان )طاجيكستان(  ال
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دماج نه  حقوق اإلنسان في السياسات العامرةال وإنشراء إل بذي جهود ١٢8-3٤
 )أوغندا( بدعم من المجتما الدولي ال وذل  جما الحيانات الموثوقةلمركز 
  )تمحابوي( دم  أهداف التنمية المستدامة في سياسات وبرام  التنمية ١٢8-35
إدراج تعليم حقوق اإلنسان فري المنراه  الدراسرية فري المؤسسرات  ١٢8-36

 التعليمية )أرمينيا( 
تقرررديم التقرررارير المترررأ رة إلرررى هيئرررات معاهررردات حقررروق اإلنسررران  ١٢8-3٧
  (سيراليون) الصلة ذات المعاهدات هيئات إلى  رةالمتأ التقارير تقديم)غانا(  

مضررررراعفة الجهرررررود المحذولرررررة نحرررررو تحقيرررررق المسررررراواة برررررين الجنسرررررين  ١٢8-38
 )الفلحين( 

بررذي المزيررد مررن الجهررود لحمايررة وإدمرراج النسرراء المحرومررات فرري  ١٢8-39
عررن طريررق وذلرر  المحتجررزاتال و ذوات اإلعاقررة و المجتمراال مثررل النسرراء الريفيررات 

سياسرررات موجهرررة لهرررنال ال سررريما فررري مجررراالت التعلررريم والعمالرررة والرعايرررة اعتمررراد 
 الصحية والضمان االجتماعي )جمهورية كوريا( 

اعتمررراد المزيرررد مرررن التررردابير لضرررمان المسررراواة برررين الجنسرررين فررري  ٤٠-١٢8
 تنفيررررذ وتحرررردي بال عنرررد االقتضرررراءال القيررررام عررررن طريررررق المجتمررراال بمررررا فرررري ذلررر 
 فحة العنف القائم على نوع الجنس )فيي  نام( االستراتيجية الوطنية لمكا

مواصررررلة الترررردابير اإليجابيررررة دعمرررراا للفئررررات الضررررعيفة فرررري مجررررالي  ٤١-١٢8
 الوصوي إلى العدالة والتعليم )أنغوال( 

مواصررلة اتخرراذ ترردابير لتيسررير توأيررف المرررأة فرري قطاعررات العمررل  ٤٢-١٢8
 لقوات المسلحة )ميلي( على الرجايال بما في ذل  ااا حصر اا التي كان  تقليدي

لمررأة فري هيئرات ا تمثيرل تردنيمواصلة جهودها الرامية إلى معالجرة  ٤3-١٢8
صنا القرارال بما في ذل  عن طريرق النظرر فري اعتمراد قرانون بشرأن المسراواة برين 

 الجنسين )رواندا( 
 ( طاجيكستانالمرأة ) ضد مواصلة جهودها للقضاء على التمييز ٤٤-١٢8
الجهود الرامية إلى تعزيز دور المرأة في عملية صنا القررار مواصلة  ٤5-١٢8

 وتحقيق المساواة في الفرص )تونس( 
مضاعفة األنشطة الرامية إلى تيادة مشاركة المرأة فري الحيراة العامرة  ٤6-١٢8

 وفي اتخاذ القرارات )تركيا( 
تعزيرررررررز السياسرررررررة الوطنيرررررررة للنصررررررراف والمسررررررراواة برررررررين الجنسرررررررين  ٤٧-١٢8
 ار( ديفو  )كوت
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تكثيف جهودهرا لمكافحرة العنرف ضرد النسراء والفتيراتال ومواصرلة  ٤8-١٢8
 مكافحة القوالب النمطية )كوبا( 

تعزيررز السياسررة الوطنيررة الراميررة إلررى تحقيررق المسرراواة بررين الجنسررين  ٤9-١٢8
 وتمكين المرأة )مصر( 

تعزيررز جهودهررا لمنررا ومكافحررة جميررا أمرركاي التمييررز والعنررف ضررد  ١٢8-5٠
واألطفرراي والفئررات الضررعيفة األ ررر  مررن  ررالي اعتمرراد تشررريعات مرراملة النسرراء 

 وإطالق حمالت للتوعية )إيطاليا( 
مواصلة تكثيف جهودها الرامية إلى تحقيق المسراواة وعردم التمييرز  ١٢8-5١

 في إطار المساواة واإلنصاف بين الرجل والمرأة )العراق( 
للقضررراء علرررى جميرررا أمررركاي  اتخررراذ التررردابير التشرررريعية والقانونيرررة ١٢8-5٢

التمييز ضد المرأةال واألمخاص ذوي اإلعاقرةال واألطفراي المصرابين بفيرروص نقر  
 المناعة الحشرية/اإليدت )مدغشقر( 

اتخررراذ التررردابير الالتمرررة لزيرررادة مشررراركة المررررأة فررري هيئرررات اإلدارة  ١٢8-53
 وصنا القرار )ملديف( 

مواصرررلة الجهرررود الراميرررة إلرررى مكافحرررة العنرررف ضرررد المررررأة وتعزيرررز  ١٢8-5٤
 العام )فرنسا( لتوعية الجمهور المساواة بين الجنسينال بما في ذل  وضا برام  

تنفيررذ يليررات رسررمية وفعالررة لوقايررة وحمايررة النسرراء ضررحايا العنررفال  ١٢8-55
 وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )إسحانيا( 

تررردابير  اتخرراذمنررا الممارسرررات الضررارةال بمرررا فرري ذلررر  مررن  رررالي  ١٢8-56
 إضافية لمكافحة جميا أمكاي العنف ضد النساء والفتيات )سلوفينيا( 

 مواصلة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين )باكستان(  ١٢8-5٧
ال ال سريما مرخاصمواصلة الجهود الرامية إلى مكافحرة االتجرار باأل ١٢8-58

استغالي األطفاي والنساء مرن  رالي تكثيرف الجهرود الراميرة إلرى مكافحرة إفرالت 
 )فرنسا( اا المتاجرين باألمخاص من العقابال والتعاون إقليمي

اعتماد تدابير فعالة للوقاية والتثقيف مرن أجرل إنهراء جميرا حراالت  ١٢8-59
 تواج األطفاي وتشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ليختنشتاين( 

حررررراالت تواج األطفررررراي وتشرررررويه المترررررورطين فررررري مقاضررررراة جميرررررا  ١٢8-6٠
 للقانون )ليختنشتاين( اا األعضاء التناسلية األنثويةال ومعاقحة الجناة وفق
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اعتمررراد مرسررروم فررري أقررررب اججررراي إلنشررراء لجنرررة وطنيرررة لمكافحرررة  ١٢8-6١
 االتجار باألمخاص )جمهورية أفريقيا الوسطى( 

امية إلى مكافحرة العنرف ضرد النسراء والفتيراتال بمرا تكثيف الجهود الر  ١٢8-6٢
 )تمحابوي( اتين الفئتين ه في أوساط محو األميةحمالت في ذل  عن طريق تعزيز 

تعزيز جهودها الرامية إلرى تحسرين حالرة حقروق الطفرلال ال سريما الجهرود  ١٢8-63
 )رواندا( الرامية إلى القضاء على الزواج المحكر والقسريال واالتجار باألطفاي 

حظررررر تواج األطفرررراي والررررزواج المحكرررررال ل اتخرررراذ إجررررراءات معررررزتة ١٢8-6٤
 والزواج القسري )سيراليون( 

فصل األطفاي المخرالفين للقرانون عرن الحرالغين فري مراكرز الشررطةال  ١٢8-65
 ووضعهم في بيئة مراعية للطفل )تامحيا(  ومرافق االحتجاتال

نيرررة والتشرررريعية واإلداريرررة لمكافحرررة التعجيرررل باتخررراذ التررردابير القانو  ١٢8-66
 عمل األطفاي )جمهورية أفريقيا الوسطى( 

مرررن اتفاقيرررة مناهضرررة  1مواءمرررة تعريفهرررا القرررانوني للتعرررذيب مرررا المرررادة  ١٢8-6٧
التعرررذيب وغيررررر مرررن ضرررروب المعاملرررة أو العقوبرررة القاسرررية أو الالإنسرررانية أو المهينرررة 

 )أستراليا( 
وكرررراالت إنفرررراذ المفرررررط للقرررروة مررررن جانررررب السررررتخدام لالتصرررردي  ١٢8-68
ال ال سيما القروات العسركريةال مرن  رالي إتاحرة تردريب فعراي يراعري حقروق نالقانو 

 موارد إضافيةال وإنشاء يليات للمساءلة )هولندا( توفير اإلنسانال و 
مواءمة القانون الجنائي ما المعايير الدولية بهدف دم  الضرمانات  ١٢8-69

ثرررل الحرررق فرررري االسرررتعانة بمحرررام فرررري جميرررا مراحررررل القضرررائية ضرررد التعررررذيبال م
 االحتجات في مراكز للشرطة )صربيا(  الي اإلجراءات الجنائيةال بما في ذل  

التصرررردي للمشرررركلة المتناميررررة والمتمثلررررة فرررري االحتجررررات السرررررابق  ٧٠-١٢8
 للمحاكمة وأحواي السجون )الواليات المتحدة األمريكية( 

 ديررد للجررراءات الجنائيررة الررذي يتضررمنتيسررير اعتمرراد القررانون الج ٧١-١٢8
وحقره فري الحصروي علرى مسراعدة  اليهلإبالتهم الموجهة الشخ  الموقوف إبالغ 

محررامال وفرري الفحرر  الطحرري اإللزامرريال وإ طررار أفررراد أسرررتهال وذلرر  بهرردف تعزيررز 
 حقوق األمخاص المحتجزين لد  الشرطة )جمهورية كوريا( 

روف فرري السررجونال وجعلهررا مواصررلة اتخرراذ  طرروات لتحسررين الظرر ٧٢-١٢8
 متسقة ما المعايير الدولية )أنغوال( 

 )جيحوتي( للمحتجزين كفالة أروف صحية والئقة  ٧3-١٢8
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وضاع في جميا مراكرز االحتجراتال وذلر  بوضرا وتنفيرذ األتحسين  ٧٤-١٢8
ذي وافقر  عليره علرى النحرو الر الاستراتيجية إلنهاء االكتظاظ الحالي في السجون

تقييررد اسررتخدام عررن طريررق جملررة أمررور منهررا ال وذلرر  2011م اسررتعراض عررا إبرران
عررن ضررمان  االحتجررات السررابق للمحاكمررةال وتطرروير أمرركاي بديلررة للعقررابال فضررالا 

الحصوي على ما يكفري مرن الغرذاءال والميرار الصرالحة للشرربال والمرافرق الصرحية 
 المالئمةال والعالج الطحي )ألمانيا( 

القواعرد مرا بمرا يتسرق الحلرد أرروف االحتجرات فري سرجون  تحسين ٧5-١٢8
وقواعد معاملة النساء السجينات والتدابير غيرر  النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

 ( سويسرااالحتجاتية للجانيات )
 اتخاذ تدابير لتحسين الظروف في السجون )إسحانيا(  ٧6-١٢8
 مضاعفة الجهود من أجل النهوض بالعدالةال ونظام السجون )اليونان(  ٧٧-١٢8
وضا اسرتراتيجية للحرد مرن االكتظراظال وتحسرين أرروف االحتجرات  ٧8-١٢8
 السجناء )كينيا(  األمم المتحدة الدنيا لمعاملةبقواعد  عمالا 
التحقيررق بالكامررل فرري حرراالت تشررويه األعضرراء التناسررلية األنثويررةال  ٧9-١٢8

 وتقديم الجناة إلى العدالة )االتحاد الروسي( 
قضررايا التحرررج الجنسرري واغتصرراب الفتيررات  فرريالتحقيررق بالكامررل  ١٢8-8٠

 )سيراليون( ومالحقة الجناة  الفي المدارص
حرررراالت التمييررررز والعنررررف القررررائم علررررى نرررروع فرررري تكثيرررف التحقيررررق  ١٢8-8١

 )األرجنتين( ومعاقحة الجناة الجنس 
تحقيقرررررات عاجلرررررة ووافيرررررة ونزيهرررررة فررررري جميرررررا ادعررررراءات جرررررراء إ ١٢8-8٢

للقرروةال وتقررديم أي مررخ  مشررتحه فيرره إلررى  القرروات المسررلحة المفرررط اسررتخدام
 محاكمة عادلة )بلجيكا( 

ضررمان التحقيررق الفرروري والشررامل فرري ادعرراءات التوقيررف التعسررفي  ١٢8-83
واالحتجرررات والتعرررذيبال وتقرررديم المشرررتحه فررريهم إلرررى العدالرررة )المملكرررة المتحررردة 

 لحريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية( 
حايدة وماملة في جميا ادعاءات التعرذيب إجراء تحقيقات فورية وم ١٢8-8٤

وسرروء المعاملررة وانتهاكررات حقرروق اإلنسرران األ ررر ال ال سرريما فرري مراكررز االحتجرراتال 
 ومقاضاة المسؤولين عنها )هولندا( ااال وذل  على النحو الموصى به سابق
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تحسررررين وصرررروي المرررررأة إلررررى العدالررررة مررررن  ررررالي إتاحررررة المعونررررة  ١٢8-85
مدافعات عن حقوق اإلنسان يستطعن العمل بأمانال وعردم القانونيةال وضمان أن ال

 عرقلة أنشطتهن )ليختنشتاين( 
ضمان حصوي النساء ضحايا العنف على مساعدة مالئمةال وتقرديم  ١٢8-86

 الجناة إلى العدالة )إيطاليا( 
اعتماد تدابير لضمان الحق في الحيراة والحريرة واألمرن الشخصريال  ١٢8-8٧

غررراءال وإفرررالت المرررذنحين مرررن العقرررابال وتيسرررير أنشرررطة ال سررريما منرررا عدالرررة الغو 
 منظمات حقوق اإلنسان ألنها تسعى إلى القضاء على هذر الممارسات )ميلي( 

تعزيز النظام القضائيال ال سيما استقالي السلطة القضرائيةال  مواصلة ١٢8-88
 والوصوي إلى العدالةال وإلرى المروارد والحنرى األساسرية الالتمرةال ومكافحرة اإلفرالت

  من العقاب )غانا(
تعزيررز اسررتقالي القضرراءال وحمايررة سرريادة القررانونال بطرررق منهررا تيررادة  ١٢8-89

 الميزانية المخصصة للنظام القضائي )ألمانيا( 
مواصلة تعزيز النظام القضائيال ال سيما استقالي السلطة القضرائيةال  ١٢8-9٠

 )غواتيماال( والوصوي إلى العدالةال ومكافحة اإلفالت من العقاب 
وعررررري المرررررواطنين برررررالحقوق واإلجرررررراءات لشرررررحذ اتخررررراذ تررررردابير  ١٢8-9١

 القضائية بغية تحسين إمكانية وصولهم إلى العدالة )ملديف( 
مواصررلة إصررالن النظررام القضررائي مررن أجررل تعزيررز فعاليتررهال ال سرريما  ١٢8-9٢

 عن طريق تحسين الوصوي إلى العدالة وأروف االحتجات )فرنسا( 
التأكررررد مررررن أن االنتهاكررررات الترررري ترتكحهررررا قرررروات األمررررن تخضررررا  ١٢8-93

 للجراءات القانونية )فرنسا( 
 2010تعزيز وسرائل عمرل مركرز التأهيرل القضرائي المنشرأ فري عرام  ١٢8-9٤

 )المغرب( 
 مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى تعزيز الحكم الرميد )جورجيا(  ١٢8-95
ي عررردم تسرررييس السرررلطة القضرررائيةال تعزيرررز سررريادة القرررانون مرررن  رررال ١٢8-96

وإنفررراذ القرررانونال وتعزيرررز التحقيقرررات فررري الفسررراد والتجررراوتات وانتهاكرررات حقررروق 
 اإلنسان )الواليات المتحدة األمريكية( 

االحتجررات تفررادي ضرمان الحررق فري التجمررا السرلمي غيررر المقيردال و  ١٢8-9٧
 واي( التعسفيال واالستخدام المفرط للقوة أثناء هذر التجمعات )أوروغ
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 والممارسررررةال القررررانون فرررري والتجمررررا التعحيررررر حريررررة حمايررررة ضررررمان ١٢8-98
  (الحراتيل) الصحفيين وسالمة السياسية بالمشاركة يتعلق فيما سيما ال

ال وتعزيرررز 2030التنفيرررذ الفعررراي ألهرررداف التنميرررة المسرررتدامة لعرررام  ١٢8-99
متررين لتطرروير  التنميررة االقتصررادية واالجتماعيررة المسررتدامة مررن أجررل إيجرراد أسرراص

 قضايا حقوق اإلنسان )الصين( 
مواصرررلة تنفيرررذ الخطرررة اإلنمائيرررة الوطنيرررة مرررن أجرررل توليرررد المرررواردال  ١٠٠-١٢8

 األمر الذي يفيد في مكافحة الفقر )إثيوبيا( 
ما الشركاء الدوليين من أجل إيجراد حلروي محتكررة  هاتوحيد جهود ١٠١-١٢8

 للجميا )إسرائيل( حتياجات األساسية االتوفير إلدارة الميار إدارة فعالةال وضمان 
مواصرررلة وتكثيرررف جهودهرررا فرررري مجررراي التعلررريم والميرررار والصرررررف  ١٠٢-١٢8

 الصحي )المغرب( 
 إيالء المزيد من االهتمام لمكافحة الفقر المدقا )أوكرانيا(  ١٠3-١٢8
إيررالء المزيررد مررن االهتمررام لحرررام  التنميررة االجتماعيررة واالقتصررادية  ١٠٤-١٢8

 )أوكرانيا( 
إيررالء المزيررد مررن االهتمررام للحررق فرري الغررذاءال والظررروف المعيشررية  ١٠5-١٢8

 العامة للسكان )أوكرانيا( 
إمرررراا السررركان المتضرررررين مرررن صرررناعة اسرررتخراج الفوسرررفات فررري  ١٠6-١٢8

 المفاوضات بشأن إعادة توطينهم واقتناء األراضي الزراعية الحديلة لهم )كينيا( 
والحيئررة بفرررض  سرركانذ القرروانين ذات الصررلة بحمايررة الضررمان تنفيرر ١٠٧-١٢8

مررروط علررى مررركات الفوسررفات للعمررل مررا الحكومررة ودعررم جهودهررا الراميررة إلررى 
تحقيرررق التنميرررة المحليرررة واإلقليميرررةال مرررن  رررالي جملرررة أمرررور منهرررا بنررراء المررردارص 

 والمستوصفات وتوفير الميار و دمات الصرف الصحي للمتضررين )كينيا( 
 واصلة تنفيذ التدابير الرامية إلى القضاء على الفقر واألمية )لحنان( م ١٠8-١٢8
ذاتية الجهود التقلي  معدالت وفيات األمهات والرضا من  الي  ١٠9-١٢8

 )الصين(  دوليالوالتعاون 
تخصررري  المررروارد لحنررراء قررردرات المررروأفين الطحيرررين بغيرررة تخفررري   ١١٠-١٢8

 )إسرائيل( معدالت االعتالي والوفيات العامة 
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إيرررررالء المزيرررررد مرررررن االهتمرررررام لمكافحرررررة فيرررررروص نقررررر  المناعرررررة  ١١١-١٢8
الحشررررررية/اإليدت والمالريرررررا واألمرررررراض المعديررررررة وغيرررررر المعديرررررة وتعزيرررررز القطرررررراع 

 الصيدالني )أوكرانيا( 
تحسرررين نظرررام الرعايرررة الصرررحية وتقرررديم المزيرررد مرررن التررردابير بشرررأن  ١١٢-١٢8

ال بمررررا فرررري ذلرررر  ترررردريب النفاسررررية تحديررررداا الهياكررررل األساسررررية ومرررروارد الصررررحة 
القابالتال ما التركيز على الرعاية الصحية لألمهات واألطفراي  رالي فتررة الحمرل 

 وعند الوالدة )ألحانيا( 
 وضا وتنفيذ  طة عمل للتثقيف في مجاي حقوق اإلنسان )كوبا(  ١١3-١٢8
ق التعلرررريم عررررن طريررررق بنرررراء وتجهيررررز المرافررررجررررودة مواصررررلة تعزيررررز  ١١٤-١٢8

 المدرسية )إثيوبيا( 
مواصررلة اتخرراذ الخطرروات الالتمررة لتحقيررق تعمرريم التعلرريم االبترردائي  ١١5-١٢8

 )جورجيا( 
تسررررريا وضررررا  طررررة عمررررل للتثقيررررف فرررري مجرررراي حقرررروق اإلنسرررران  ١١6-١٢8

 )إسرائيل( 
مررن أجررل مواصررلة الجهررود فرري مجررالي ئها مررركامررن دعم الررالتمرراص  ١١٧-١٢8

 حة )مدغشقر( الحق في التعليم والحق في الص
مواصلة تعزيز فرص حصوي جميا األطفاي على التعلريم مرن  رالي  ١١8-١٢8

 الحرام  والمحادرات )باكستان( مختلف 
اتخررراذ جميرررا التررردابير الالتمرررة لضرررمان تعمررريم التعلررريم االبتررردائيال  ١١9-١٢8
 األميةال و ف  معدي التسرب في المدارص االبتدائية )الحرتغاي( محو و 

ة اتخررراذ الترردابير الالتمرررة لضرررمان تعمرريم التعلررريم االبتررردائيال مواصررل ١٢٠-١٢8
 األمية في الحلد )االتحاد الروسي( محو و 

تعزيز الجهرود الراميرة إلرى تعزيرز التعلريم الشراملال بمرا فري ذلر  مرن  ١٢١-١٢8
  الي المحادرات اإلقليمية )جنوب أفريقيا( 

ن فرري الحلرردال مواصررلة جهودهررا الراميررة إلررى تحسررين حقرروق اإلنسررا ١٢٢-١٢8
 سيما تعليم الفتيات )جنوب السودان(  ال

كفالة إجراء عمليات تفتيش للمرافق المدرسية ووضا نظم واضحة  ١٢3-١٢8
  (ليشتي -تيمور للبالغ عن حاالت العنف في المدارص )
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مواصررلة إدمرراج دورات دراسررية بشررأن حقرروق اإلنسرران علررى جميررا  ١٢٤-١٢8
 العربية المتحدة( مستويات التعليم )اإلمارات 

مواصررلة تعزيرررز جهودهررا مرررن أجررل تحقيرررق تعلرريم جيرررد علررى جميرررا  ١٢5-١٢8
 المستويات )جمهورية تنزانيا المتحدة( 

االجتماعيرررة الناجحرررةال ال سررريما السياسرررة  هرررامواصرررلة توطيرررد  طط ١٢6-١٢8
 )جمهورية فنزويال الحوليفارية( اا التعليمية الناجحة جد

الخطرروات لضررمان الحرررق فرري التعلرريم للجميررراال اتخرراذ المزيررد مرررن  ١٢٧-١٢8
 سيما من  الي تيادة معدي محو األمية )فيي  نام(  ال

المسرراواة بررين جميررا األطفرراي فرري الحصرروي علررى التعلرريم والرعايررة  ١٢8-١٢8
الصررحية والخرردمات االجتماعيررة األ ررر  بغرر  النظررر عررن وجررود مررهادات مرريالد 

 ال )تامحيا(  أم
رمررررري إلررررى تعزيرررررز فرررررص الحصررررروي علررررى التعلررررريم اعتمرررراد قررررانون ي ١٢9-١٢8

 والخدمات الصحية لجميا األطفاي ذوي اإلعاقة )الكونغو( 
الشرررروع فررري عمليرررة صرررياغة التشرررريعات الراميرررة إلرررى تعزيرررز وحمايرررة  ١3٠-١٢8

 حقوق األمخاص ذوي اإلعاقة )ملديف( 
المزيرد مرن الظرروف األوضراع وتهيئرة تحسين من أجل  اتخاذ تدابير ١3١-١٢8
لمواتيررة الترري تيسررر التحرراق األمررخاص ذوي اإلعاقررة بررالتعليمال ال سرريما الفتيررات ا

  )نيجيريا(
بنظرررام التعلررريم اا الراميرررة إلرررى األ رررذ تررردريجي هرررامواصرررلة برررذي جهود ١3٢-١٢8

 الشامل لألطفاي ذوي اإلعاقة )باكستان( 
األمررررخاص ذوي اإلعاقررررة إلررررى  يصررررو مواصررررلة تحسررررين إمكانيررررة و  ١33-١٢8

 األساسية والتدريب والتعليم )اليونان( الهياكل 
مواصلة جهودها في مجاي حقوق اإلنسرانال ال سريما تروفير التعلريم  ١3٤-١٢8

 األمية )ليحيا( ومحو االبتدائي للجمياال 
األطفرراي المولررودين باعاقرراتال ومحاكمررة  قتررل التحقيررق فرري حرراالت ١35-١٢8

 المسؤولين عن هذر الجرائم )تامحيا( 
ترردابير لمنررا وتخفيررف اجثررار السررلحية علررى حقرروق اإلنسرران  اعتمرراد ١36-١٢8
 لشركات العاملة في توغو )نيجيريا(أنشطة ا بسحب
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وتحظررى التوصررريات التاليرررة بتأييرررد توغررو التررري ترررر  أنهرررا نُفررذت أصرررالا أو هررري فررري  -١٢9
 التنفيذ. طور

التصديق على الحروتوكوي اال تياري الثاني الملحرق التعجيل بعملية  ١-١٢9
 عمليرررة تسررررياعهرررد الررردولي الخررراص برررالحقوق المدنيرررة والسياسرررية )جورجيرررا(  بال

 الخرررراص الرررردولي بالعهررررد الملحررررق الثرررراني اال تيرررراري الحروتوكرررروي علررررى التصررررديق
مدنيررررة والسياسررررية والهررررادف إلررررى إلغرررراء عقوبررررة اإلعرررردام )موتامحيررررق(  ال بررررالحقوق
 الملحررق الثرراني اال تيرراري الحروتوكرروي علررى التصررديق إلررى الراميررة الجهررود مواصررلة
 عقوبرررة إلغررراء إلرررى الهررادف والسياسررريةال المدنيرررة بررالحقوق الخررراص الررردولي بالعهررد
  (أفريقيا جنوب) اإلعدام
التصديق على الحروتوكروي اال تيراري الثراني الملحرق بالعهرد الردولي  ٢-١٢9

والهرررررادف إلرررررى إلغررررراء عقوبرررررة اإلعررررردام  الالخررررراص برررررالحقوق المدنيرررررة والسياسرررررية
ي(  التصرررديق علرررى الحروتوكررروي اال تيررراري الثررراني للعهرررد الررردولي الخررراص )جيحررروت

 بالحقوق المدنية والسياسية )مدغشقر( 
قحوي والتصديق واالنضمام إلى الميثاق األفريقي بشأن الديمقراطيرة  ١٢9-3

 واالنتخابات والحكم )أوروغواي( 
المرتكحرة االنضمام إلى اتفاقيرة عردم تقرادم جررائم الحررب والجررائم  ٤-١٢9

 ضد اإلنسانية )أرمينيا( 
ج أحكرام اتفاقيرة مناهضرة التعرذيب وغيررر مرن ضرروب المعاملررة را إد ١٢9-5

 ( كينياالمحلية ) هاأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة في قوانين
اعتمراد وتنفيرذ قروانين مكافحرة االتجرار باألمرخاص مرا التركيرز بشرركل  ١٢9-6

مرا التزامرات توغرو بموجرب الحروتوكروي اال تيراري اا فايال تمامي اص على حماية األط
التفاقيررة حقرروق الطفررل المتعلررق بحيررا األطفرراي وبغرراء األطفرراي واسررتغالي األطفرراي فرري 

 المواد اإلباحية )المملكة المتحدة لحريطانيا العظمى وييرلندا الشمالية( 
 متوافقررة مرراوجعلهررا الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران  اللجنررة تسررريا تفعيررل ٧-١٢9

 محادئ باريس )السنغاي( 
الوطنيررة لحقرروق اإلنسرران اعتمرراد ترردابير لضررمان اسررتقاللية اللجنررة  ١٢9-8

ونزاهتهرررا علرررى نحرررو ترررامال وكفالرررة مرررفافية عمليرررة تعيرررين أعضرررائهاال و ضررروع هرررذر 
  العملية لرقابة مستقلةال وإتاحة استنتاجات اللجنة للجمهور )كينيا(

تمة لضمان االسرتقالي والحيراد الكراملين للجنرة اعتماد التدابير الال ١٢9-9
وضمان مفافية عملية تعيين أعضائهاال وضمان أن تكون   الوطنية لحقوق اإلنسان

 لديها يلية رقابة مستقلة )ميلي( 
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اسرررتعراض طريقرررة تعيرررين أعضررراء اللجنرررة الوطنيرررة لحقررروق اإلنسررران  ١٠-١٢9
 لكفالة استقاللها )أستراليا( 

 عملية إنشاء هيئة تنسيق لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل )تركيا( استكماي  ١١-١٢9
 اعتماد قوانين تضمن التسجيل اإللزامي للمواليد )لحنان(  ١٢-١٢9
فررري الممارسرررة اا ضرررمان تسرررجيل المواليرررد بالمجرررانال وجعلررره إلزاميررر ١3-١٢9

مرهادة مريالد مرن الحصروي ال يحملرون  األطفراي الرذينأال ُيحررم العمليةال وضمان 
مرا توصرية اا التعلريم والرعايرة الصرحية والخردمات االجتماعيرة األ رر ال تمشري على

 لجنة حقوق الطفل )ناميحيا( 
بتنفيذ األحكام الواردة في القانون الجنائي الجديرد الراميرة التعجيل  ١٤-١٢9

 إلى القضاء على ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )الحرتغاي( 
يجية الوطنية لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس تنفيذ االسترات ١5-١٢9

 )جنوب أفريقيا( 
تعديل التشريعات التوغولية التي ترمي إلى القضاء على الممارسات  ١6-١٢9

 الميراث )إسحانيا(  التمييزية ضد المرأة في قضايا
ضمان إلغاء جميا أمكاي الزواج المحكر والزواج القسريال بمرا فري  ١٧-١٢9

 للفتيات )بوتسوانا( اا عام 18ي رفا الحد األدنى لسن الزواج إلى ذل  من  ال
 18 بررالتنفيذ الصارم للتشرريعات التري تحردد السرن األدنرى للرزواج  ١8-١٢9
 )جمهورية أفريقيا الوسطى(  عاماا 
تعريف التعذيب في أقرب اججرايال لمعدي لإصدار وتطحيق القانون ا ١9-١٢9

للتحقيررق فرري مرركاو  التعررذيب وسرروء المعاملررة وضررمان اسررتخدام هررذا التعريررف 
 )المكسي ( 

سرريما االتجررار بهرردف التحنرريال  االتجررار باألطفررايال التجررريم العمررل ب ٢٠-١٢9
 وبيا أعضاء األطفاي )االتحاد الروسي( 

تيرررادة عررردد محررراكم األحرررداث فررري إقليمهرررا لجعرررل العدالرررة أيسرررر  ٢١-١٢9
 )النيجر(  مناالا 
حرية التعحير والرأيال على النحو المنصروص  اتخاذ  طوات لحماية ٢٢-١٢9

 عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )أستراليا( 
 تعزيز قوانين حرية الصحافة والتعحير )لحنان(  ٢3-١٢9
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حمايررة حريررة التجمررا وتكرروين الجمعيررات مررن  ررالي ضررمان تنظرريم  ٢٤-١٢9
  ا(المظاهرات السلمية دون تخويف ومضايقة )كند

تعديل القوانين التي تعروق ممارسرة حريرة التعحيرر لكفالرة توافقهرا مرا  ٢5-١٢9
 المعايير الدولية لحقوق اإلنسان )أوروغواي( 

 .وضا سياسات اقتصادية واستراتيجيات للحد من الفقر )النيجر( ٢6-١٢9
ت ستدرص توغو التوصيات التالية وستقدم ردوداا عليها في وق  مناسب ال يتجاو و -١3٠

 .موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان
التصديق على الحروتوكوي اال تياري التفاقية حقوق الطفرل المتعلرق  ١-١3٠

 باجراء تقديم الحالغات )الحرتغاي( )الجحل األسود( 
 ليشتي(  - اعتماد قانون االتجار باألمخاص )تيمور ٢-١3٠
 العنف والتمييز ضد المرأة )تركيا( اعتماد قانون بشأن جميا أمكاي  3-١3٠
اعتماد قرانون محردد يسرتند إلرى منرا العنرف ضرد المررأة ومرا يتصرل  ٤-١3٠

 بذل  من مساعدة لمكافحة جميا أمكاي العنف ضد المرأة )الجزائر( 
وضا قانون بشأن العنف ضرد المررأةال بمرا فري ذلر  العنرف العرائلي  5-١3٠

 )بلجيكا( 
مرررراملة مررررن أجررررل التصرررردي للعنررررف الجنسرررراني اعتمرررراد تشررررريعات  6-١3٠

 واالتجار باألمخاص )بوتسوانا( 
النظر في توجيه دعوة دائمة إلرى إجرراءات األمرم المتحردة الخاصرة  ٧-١3٠

المعنيرررة بحقررروق اإلنسررران )روانرررردا(  النظرررر فررري إصرررردار دعررروة دائمرررة للمكلفررررين 
 بواليات في إطار اإلجراءات الخاصة )أذربيجان( 

وة دائمررة إلررى جميررا اإلجررراءات الخاصررة )المكسرري (  توجيرره دعرر 8-١3٠
بعررة لمجلررس حقرروق اإلنسرران توجيرره دعرروة دائمررة لجميررا اإلجررراءات الخاصررة التا

 اإلجررراءات إطررار فرري بواليررات المكلفررين جميررا إلررى دائمررة دعرروة توجيرره)غانررا(  
كلَّفررين بواليررات فرري إطررار الم جميررا إلررى دائمررة دعرروة توجيرره  (غواتيمرراال) الخاصررة

 إلجراءات الخاصة )الجحل األسود(  ا
اا اعتمررراد فررري أقررررب اججررراي مشرررروع القرررانون الرررذي يحررردد حصصررر 9-١3٠

مرررا توصرررية اللجنرررة المعنيرررة اا للنسررراء فررري المناصرررب االنتخابيرررة واإلداريرررةال تمشررري
 بالقضاء على التمييز ضد المرأة )ناميحيا( 
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ء مررعحي بشررأن توطيررد العمليررة الديمقراطيررة مررن  ررالي تنظرريم اسررتفتا ١٠-١3٠
مرردة الواليررة الرئاسررية وحرردودهاال وتحديررد ترراريا و طررة لعقررد االنتخابررات المحليررة 

 )الواليات المتحدة األمريكية( 
األ ررذ بنظررام الحصرر  فرري قطرراع العمالررة لألمررخاص ذوي اإلعاقررة  ١١-١3٠

 .)االتحاد الروسي(
 علررىاا التوصرريات الررواردة أدنررار بتأييررد توغرروال ومررن ثررم ُيحرراط بهررا علمرر تحرر  ولررم -١3١
 :األساص هذا

التصررررديق علررررى الحروتوكرررروي اال تيرررراري الملحررررق بالعهررررد التعجيررررل ب ١-١3١
 الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )منغوليا( 

الدولي الخاص التصديق على الحروتوكوي اال تياري الملحق بالعهد  ٢-١3١
 بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية )الحرتغاي( 

التعجيررررل باتخرررراذ إجررررراءات مررررن أجررررل التصررررديق علررررى نظررررام رومررررا  3-١3١
 األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )غانا( 

النظررر فرري التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرري للمحكمررة الجنائيررة  ٤-١3١
 ( ليشتي -تيمور الدولية )

االنضررررمام إلرررررى نظررررام رومرررررا األساسرررري للمحكمرررررة الجنائيررررة الدوليرررررة  5-١3١
)فرنسا(  التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدوليرة )سويسررا(  

 االنضمام إلى نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية )أوروغواي( 
دوليرررةال االنضرررمام إلرررى نظرررام رومرررا األساسررري للمحكمرررة الجنائيرررة ال 6-١3١

وتعديل تشريعاتها الوطنية لضمان اتساقها ما نظام روما األساسيال بمرا فري ذلر  
 لمحكمة )غواتيماال( ل متثاياالإدماج األحكام ذات الصلة من أجل 

محرراال علررى نظررام ك  التصررديق علررى نظررام رومررا األساسرريال وتعررديالت ٧-١3١
  روما األساسي )ليختنشتاين(

الجنسرررية بالتراضرري برررين الحررالغين مرررن نفرررس عرردم تجرررريم العالقررات  8-١3١
 الجنس )أستراليا( 

تعزيرررز القررروانين لضرررمان إدراج الميرررل الجنسررري والهويرررة الجنسرررانية  9-١3١
علرررى ضرررمن أسرررس حظرررر التمييرررزال وذلررر  مرررن أجرررل منرررا اإلفرررالت مرررن العقررراب 

 ممارسات التمييز القائم على هذر األسس )ميلي( 
ي التررري تجررررم السرررلوا الجنسررري برررين إلغررراء أحكرررام القرررانون الجنرررائ ١٠-١3١

 مخصين رامدين من نفس الجنس )المكسي ( 
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إلغررراء األحكرررام القانونيرررة التررري ترررن  علرررى عقوبرررات ضرررد المثليرررات  ١١-١3١
والمثليرين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية مررن أجررل احترررام 

 محدأ عدم التمييز )فرنسا( 
ر التمييررز علررى أسرراص الميررل الجنسرري اعتمرراد وتنفيررذ تشررريا يحظرر ١٢-١3١

والهوية الجنسانيةال بطررق منهرا إلغراء تجرريم السرلوا الجنسري برين مخصرين مرن 
 نفس الجنس )سلوفينيا( 

عرردم تجرررريم العالقررات الجنسرررية بالتراضرري برررين الحررالغين مرررن نفرررس  ١3-١3١
 الجنس )إسحانيا( 

إلى واقراال ا وتحويله السكان حماية واحترام حقوق اإلنسان لجميا ١٤-١3١
 )أوروغواي(  أو هوياتهم الجنساني همأو تعحير الجنسية  بغ  النظر عن ميولهم

التحقيرررق فررري جميررررا ادعررراءات االعتررررداءات واالحتجرررات التعسررررفي  ١5-١3١
للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسرانية وحراملي 

 أوروغواي( صفات الجنسينال وتقديم الجناة إلى العدالة )
كفالرررة جميرررا حقررروق اإلنسررران اعتمررراد التررردابير اإلضرررافية الالتمرررة ل ١6-١3١
لفئات الضعيفة التي تتعرض للتمييرزال مثرل المثليرات والمثليرين ومزدوجري الميرل ل

الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات الجنسررينال بمررا فرري ذلرر  
ضررالا عررن إلغرراء القرروانين الترري التحقيررق فرري حرراالت التمييررز ومعاقحررة مرتكحيهرراال ف
 ُتجرِم هذر الفئات وتعرضها للوصم )األرجنتين( 

إلغاء أحكرام قرانون العقوبرات التري تجررم ممارسرة الجرنس بالتراضري  ١٧-١3١
بررين أمررخاص مررن نفررس الجررنسال والتحررري  علررى العالقررات الجنسررية بالتراضرري 

 بين أمخاص من نفس الجنس )بلجيكا( 
مرررا االلتزامررات الدوليرررة بالكامررل مواءمررة القررروانين الجنائيررة الوطنيرررة  ١8-١3١

 ما يتعلق بتجريم العالقات المثلية )الحراتيل( فيلحقوق اإلنسانال ال سيما 
ضرررمان بيئرررة عمرررل يمنرررة للمررردافعين عرررن حقررروق اإلنسرررانال بتعرررديل  ١9-١3١

فري  التشريا الذي يجيز الحرمان مرن التسرجيل القرانوني للمنظمرات المتخصصرة
والجمعيات التي تدافا عن حقوق المثليات  الحقوق اإلنجابية والجنسية للمرأةال

المثليررين ومزدوجرري الميررل الجنسرري ومغررايري الهويررة الجنسررانية وحرراملي صررفات و 
 الجنسين )كندا( 

استعراض أحكام القانون الجنائي التي تن  على عقوبرات بالسرجن  ٢٠-١3١
وإد رراي تعررديالت عليهررا مررن أجررل حمايررة بتهمررة القررذف ونشررر معلومررات كاذبررةال 

 حرية التعحير والصحافة بشكل ملموص )كندا( 
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حريررة التعحيررر وتكرروين الجمعيررات والتجمررا السررلمي والحررق ضررمان  ٢١-١3١
الهردف  هرذا . والسعي إلى بلوغفي المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية

وجعلهرا تتمامرى مرا  القروقل جميا القروانين التري تنتهر  هرذر الحعن طريق تعدي
المعرررررايير الدوليرررررة لحقررررروق اإلنسرررررانال أي القرررررانون الجنرررررائي وقرررررانون الصرررررحافة 

بشأن حريرة التجمرا والمظراهرات العامرة  010-2011واالتصاي والقانون رقم 
 والسلمية )ألمانيا( 

تعررديل أحكررام قررانون العقوبررات المتعلقررة بحريررة التعحيرررال مثررل تلرر   ٢٢-١3١
لتكرررون متسرررقة مرررا الصررركوا الدوليرررة  الر ونشرررر أ حرررار كاذبرررةالمتعلقرررة بالتشرررهي

 واإلقليمية لحقوق اإلنسان )سويسرا(.
جميرررا االسرررتنتاجات و/أو التوصررريات الرررواردة فررري هرررذا التقريرررر تعحرررر عرررن موقرررف  -١3٢

الدولررة )الررردوي( التررري قررردمتها و/أو الدولرررة موضرروع االسرررتعراض. وال ينحغررري أن يفهرررم أنهرررا 
 لعامل بكامله.تحظى بتأييد الفريق ا
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 المرفق
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